
(ὩΟοσὶς 

Α ΡΙΌΡΟΞΚ 66 ἐςο ΠνγῸ 

(δο1] δϑί 1Π6 ΘΟρΙΘ παπηέπααδ αἀ᾽ἀη οανγαρα σοηβϑογνέ ἀδρα15 465 σέηέγεαϊοηϑ ἀΔη5 [65 Γαγοηηᾶρθϑ α᾽ππ6 ὈΙθ]ΠοίΠδαπ6 ἀναηΐ α᾽ γα παυπηέτιβέ ἀνθὸ 

ΡΓέσαυσ!Ποη ρὲ Οοορθ ἀδης [6 σδαγα α᾽ πη ρῥΓο]οί νιβαηΐ ἃ ρου πηθίΓ6 ΔῸΧ 1πηἰθγηδιῖθ5 46 ἀἔσουνΓΙΓ 1᾿ΘΠΒΘΠΊΌ]6 6 ρΑ ΓΙ ΠΊΟΙΠ6 [Π{{όγαι!γθ ΠΊΟΠα14] 6 

Πρη6. 

(β Ττντα ἔϊαηϊ γ᾽ αἰ]νϑηθηΐ ΔηοΊθη, 1] Π᾽ 6ϑΐ ρὰ5 ργοϊέρέ ρδγ ἰὰ [οἱ 50. [65 ἀγοιῖ5 α᾽ δυΐθυγ οἵ ρραγθηΐ ἃ ργέβθηϊ ἃ ἀοΠηΔ1η6 ΡΌΌ]ΙΟ. Γ᾿ ΘΧΡΙΓΘΘ5ΙΟη 

“ΔΡΡΑΓΘΠΙΓ 811 ἀΟΙΔ1Πη6 ΡῈΌΠ1Ο᾽ἢ 5ΙΡΉ1Π6 686 [6 Πντ6 Θη σαθϑΟη Π᾽ ἃ 184Π|815 ἔϊέ ΞΟ Π115 ΔῸΧ αΤΟΙ 5 α᾽ Δαΐθυ Οἱ 4116 565 αΤΟΙ5 ΙΪέσδιχ 5οηΐ δὐγνέβ ἃ 

ΘΧΡΙΓΔΊΟη. [.65 ΘΟΠΟΙΠΟΠ5 ΓΘΙΌ]565 ΡΟῸΓ 4α᾽ πη ᾿ντα ἰοπηδς ἀδη5 [6 ἀοιηδιη6 ρΡ.ΌΠΟ ρροανθηΐ νϑ 6 Γ α΄ πη ρᾶγϑ5 ἃ [᾿Δυ{Γ6. [65 ΠΠνγῸ 5 ΠΌΓΘΚ 46 αΤΟΙΐ 5οηΐ 

απίδηΐ 46 [Ι6η5 ἀνθὸ [6 ραᾳ55έ6. |5 βοηΐ [65 ἰέπηο]η5 46 [ὰ ΓΙΟΠ6 556 46 ΠοΟίΓΘ ΠΙ5ίΟΙΓΘ, 46 ΠΟΐΓΘ ΡΑ ΓΙ ΠΊΟΙη6 ΘΟ] ΓΕ] οἱ 46 [ἃ σοηηδΔΊ 558 η06 ΠΠΊΔ1η6 οἵ 5οηΐ 

[ΟΡ βοινθηΐ αἸ ΠΟΙ] Θθηΐ ἃοΟΘ5510165 δὰ ρ.Ό]1Ο. 

[,65 ποίθ5 46 θδὰ5 46 ρᾶρθ οἵ δι 5 Δηποίδ0η5 6 ΠΊΑΓρΘ (ἃ ἰΘχία ργέβθηϊθς ἀΔη5 [6 νΟ 6 ΟΥΙΡΊΠΔ] 50ηΐ ΓΟΡΓΙ565 ἀΔη5 ο6 ΠΟΠΙΘΙ, ΟΘΟΠΊΠΊΘ ἢ ΒΟΌΝΘΏΗΙΓ 

ἀα Ιοηρ ΟΠ πη ρΑΓΟΟΌΠΙ ρδγ ᾿Οανταρα ἀΘΡ115 [ἃ Πηαίβοη α᾽ ἔα Π!Π1Οἡ Θη ραϑ58δηΐ ρδγ ἰὰ ὈΙΠοΙΠδαπ6 ρου ΠηΔΙΘηΘηΐ 56 ΓΘ ΓΟΌνΘΙ ΘηΓΓ νο5 ΠΊΔΙΠ5. 

(ΟΠ σΙρηο5 4 Ὁ{ΠΠ|5Δ 010} 

Οοορίθ δϑΐ ΠῸῚ 66 τάν} 16 Γ Θη ρα δαί ἀνθὸ 465 ὈΙΠοίπδαπ65 ἃ [ἃ πΠυπηέτΙβαίοη 465 οανγαροβ Δρραιθηδηΐ ἃ ἀΟΠΊΔΙη6 ΡΕΌ]1Ο οἱ 46 65 γα γα 

Δ1]Π51 ΔΟΟΘΒ5ΙΌ]65 ἃ ἰοι5. (85 Πνγ 5 βοηΐ θη δῇξεί [ἃ ριοργέϊζέ 46 ἴοιι5 οἱ 46 ἰουίθδϑ οἵ ΠΟῖῚ5 ΒΟΠΊΠη65 ἰοσΐ 5ΠΠ]Ρ]ΘΠΘηΐ [65 σδΙῸ 6 η5 46 ο6 ΡΑΓΙΠΊΟΙΠΒ. 

Π ς᾽ ἀριί ἰουίθ οι 5 α΄ ἀπ ρῥγο]εί οοϊίθαχ. ΡδγΓ οοηδέσμπρηϊ οἴ θη νι 46 ρουγϑαίνγα [ἰὰ ΟΠ ΠΠΙ5ΙΟη 46 ο65 ΓΟΘθοΟυΟΘ 5 πέρι 540 165, ΠΟΙ15 ἈνΟΠ5 ΡὈΓΙ5 [65 

(ἸΒΡΟΒΙΠΟΠ5 πΠέσθϑϑδιγοβ ἀἤη 46 ργένθηιμ [65 ἐνθηίμθὶς ἀριι5 ΔΙΧΑΙΘΙ5 ρουΓΓΙΘηΐ 56 ΠΝΤΘΙ 665 51{65 Τ]ΔΙΌΠΔΠη65 Π6Γ5, ΠΟίδιηπΊηΘηΐ Θη 1ηδδυγαηΐ 465 

ΟΟΠΙΓΔΙηΐ6 5 ἰΘΟΠΠΙ41165 ΓΟ αν 6 5 ΔΧ γΓοαπδίθς δυϊοπηδί5έ65. 

Νοιβ νοῦ ἀθιηδησοηβ ἔρδ]πηθηΐ α6: 

Ἔ Δ ΝΕΟΡαΣ μἰ{|56 7 [65 ΠΟΠΙΟΥ͂Σ ἃ (65 ΠΠ5 σοπιπιογοίαίο5 ΝΟΙ5 ἀνοη5 σοης ἰ6 ΡΓΟΡΤΑΙΠΊ6 ΟΟΟρΡΙ]Θ Κθοἤοιοῃα 66 Τντοϑ ἃ Ππἀδᾶρα 6465 ραΓΠΠΟΠΠ]ΠΠΘΓΒ. 

Νοιῖιδ νοι ἀθηδηαοης ἀοης αἰ ΠΠΠ156Γ ὈΠΙΙΘΙΊΘηΐ οο5. ΠΟΠΙΘΙ5 ἃ 465 Πη5 ρϑυϑοηη6 1165. [15 Ἴ6 βδυγαιθηΐ θη οἴεί δίγο οιηρὶογέβ ἀδης τη 

σαθ]σοηαᾷθ Ὀὰΐ σοΟΙΠΊΘΓΟΙΔΪ. 

ἜΘ ΝΕ Ραϑ ρΡΥοσόαροΥ ἃ 465 τοφμδίο5 αμίοπια5όθ5 Ν᾿ ΘηνΟΥ ΘΖ δισπηθδ Γοααπδίβ δυϊοπηαί566 486116 α΄ 6116 5011 ἃ] σγϑίδπηβ σοορίθ. 51 νου ΘΠ οί 6Ζ 

465 γΓθοῃθι 65 σοησθγηδηΐ [65 ἸΟΡΊΟΙΘΙ5 46 δα ποῦοη, [ἃ ΓΘΟΟΠΠΔΙ5584Πη06 ΟΡΙΘῈ6 46 σαγδοίδγαα οα τοὰΐ ἃαΐΓ6 ἀομηΔ1η6 πέοσθϑϑιίδηΐ 46 αἸΒΡΟΒΘΓ 

α᾽ Ἰπηροτίδηΐθ5 ασυδηςίές 46 ἰΘχίθ, π᾿ Πέϑςι[6Ζ ρᾷ5 ἃ ποι 5 οοπίδοίοι. ΝΟ ΘησΟυΓασΘΟη 5 ΡΟΙΓ ἃ γέδ] ]ϑδίοη 46 ο6 ἴγρα 66 {Γάναιχ [᾿{Π|5ΔΠ]Οη α65 

ΟΌνΓαΡΘΚ5 οἱ ἀοουπηθηΐβ Δρραγίθηδηΐ ἃ ἀΟΠΊΔ1Πη6 ΡΕΌΠ1Ο οἵ ΒΟΥ ΟΠ ΠΘΌΓΘΙῸΧ 46 νου ἔτ ὉΠ|6. 

ἜΘ ΝΕΡαϑ δΗΡΡΥΙΠΊΘΥ ἰ᾿αἰτ]ριοη 1.6 ΠΠΙσγαηθ Οὐορ]θ σοηΐθπα ἀΔη5 Οἤδαπ6 ΠΟΠΙΘΓ 6ϑΐ 1Π6 1506 Πη 5806 ΡΟυΓ ΠΓΟΓΠΊΘΓ [65 ἸηἰΘΓηδαῖθ 5 46 ΠΟΙΓΕ ρῥγο]οδί 

οἵ ἰδ ροιηθί6 α᾽ ΔοοέαοΓ ἃ ἀαναηΐαρσα 46 ἀοοιπΊθηΐ5 ρᾶΓ 1᾿1η ΘΙ Πέτα ἀπ ΡΓΟρΡΓαηΠΊ6 σόοορὶα Κθοποίοῃθ 46 [νταβ. Να 16 ΞΒΌΡΡΓΙΠΊΘΖ Θη 

ΔΌΟΙη Ο85. 

Ἔ ΝοδΙοΥ ἄκη ἰα ἰόραϊΠ6 (6116 46 σοί 1᾿ὉΠ|᾿9Δ ΠΟ 416 νοι σΟΠΊρΡίθ6Ζ [Δ1Γ6 465 ΠΟΠΙΘΥΒ, π᾿ ΟΟΌ]16Ζ ρᾶ5 411] Θϑί 46. νοίγβ γθϑροηβδθ1Π|ό 46 

γΘΠΠΘΓ ἃ ΓΟΘΡΘοίου [ἃ ἰο]. 51 ὰη Οὔνγαρθ ΔρρατΘηΐ δι ἀοΠΊΔ1Πη6 ΡΌΌ]Π1Ο ἃηγέτοδιη, ἢ θη ἀέαπ1562Ζ ρᾷ5 ρου δυΐδηΐ 4111] Θη νὰ 46 πηδιηβ ἀδΔη5 

Ι6 5 δια 5 ρᾶγ8. [ἃ ἀυτέβ Ιέρα]α 465 ἀτοιίβ α᾽ δυΐδυγ α᾽ἀη ΠἰντῸ να6 α᾽ ἀη ρᾶγ5 ἃ 1[᾿ΔυῖΓ6. ΝΟΙΙ5 Π6 ΒΟΠΊΠη65 4Οη0 ρΡᾶ5 Θἢ ΠΊΘΘΌΓΕ 66 Γέροιυςο ΓΟ Γ 

Ι6Ὲ5. ουνγασθϑ ἀοηΐ [᾿1|Π|5δ!]Οἡ δϑί δυίϊογβέθ οἱ σθαχ αοηΐ 6116 η6 1[᾿6ϑῖ ρᾷ8. Νἕ οἵΌΥΘΖ ρᾷ5 6416 16 51Π1Ρ[6 [Α11 α᾽ ΔΙΠοΠΟΥ πη [ἰντ6 σὰ Οοορθ 

ἘΘοΟΠΟΙΌΠΘ ἀ6 Τνγδϑ ΒΙΡΉ1Π6 6486 σ6]111-Οἱ ρΘαΐ δίΓα {156 (6 46 ]4Ὲ6 [αςοη 416 οὁ6 5011 4Δη5 [6 Τηοη66 ΘΠΠΘΓ. [ἃ ΟΘοΠΔη)ηδίοη ἃ ἰΔ61161}16 νοι 5 

νΟΙΙ5 ΘΧΡΟΒΘΙ6Ζ Θη οδδ 66 ν]οἸδίοη 6465 αἀΓΟΙΐ5 α᾽ Δυίθαυγ ρααυΐ δίγα βένοσγα. 

ἃ ΡΙΌΡΟΚΒ 6 δου ςο σοορίο δοῃοΙΌΠο 66 1Πνγοὸς 

Εη [ανογιβϑδηΐ [ἃ Γθοῆθιοῃδ οἱ ᾿᾿δοοὸς ἃ 1 ΠΟΠΊΌΓΕ οΤΟΙ 55δηΐ 46 Πνγὰ 5 αἸΒΡΟΠΙΌ]65 ἀδη5 46 ΠΟΠΊΌΓΘΙΙ565 ἰδησιθβ, ἀοηΐ ἰ6 Γαηφα]5, οορΊΘ βου ἢ 16 

ΟΟΠΙΓΙΡΌΘΙ ἃ ΡΓΟΙΊΟΌνΟΙΓ [ἃ αἸνογϑιίέ σα] 6116 στᾶσα ἃ Οοορο θομογοῃα 66 [ντθ5. Επη οἴεΐ, Ι6 Ργοργαιηπηθ σοορὶθ Κθομοϑίοῃθ 46 [νγθϑ ρογπησί 

ΔῸΧ 1ΠποΓηδαίθ5 46 ἀέσοσντι [6 ρα ΠΟΙ η6 ΠΠἰέΓαΙ ΓΘ τη οΠα14], τοί Θη διαδηΐ [65 ἀυΐθυτδ οἱ [65 ἔα ΠΘ 5 ἃ ὄ!ΓΡῚΓ ΘΓ ρυΌΠ1Ο. νου ροσῦνθΖ οδοίμου 

(65 ΓΟ ΘΟ Π65 θη ΠΙρηδ ἀΔη5 [6 ἰΘχίβ ᾿Ἰηϊέργαὶ] 46 σοί ουνταρθ ἃ 1᾿Δαγοϑϑο πο Ρ : ἡ ΌὈΟΟΚΒ5. σοοσ]α. σοῖῇ 
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ΤΗΒΟΟΝ ΜΟΜΜΒΕΝ 

ΙΝ ὈΑΝΚΒΑΒΚΕΙΤ ΟΕ ΨΙΡΜΕΤ. 





νΟΒΒΈΕΘΕ. 
ἀμκιπαουυτ-αμασαντσεων ντσστιτστισααν 

Ποῦ ΡΊαπ υὑπα οἷῃ 761] ἀογ Αὐβίδσιησθη 468 σνουοροηάθῃ 
Βιυιοο98 ἰϑὺ 'πὶ ΘΟΙΏΤΩΟΥ 1888 ἴῃ 1 δ] 19η θηὐνγογίθη. Πδαΐβ 10} 1ῃ ἀδΓ 
γον ΠΟ μπηρ ΒΘ ὴγ σνίάογ 16 ἋΟΥ ὈοΚαημίθη Ὑυβομγ (05 
Ηοτὰ2 μοίοϊχὺ ὑΐη, πα (6118 δὴ ρουβόμ ομθη ΕἼΘ ΌΠΊΒΒ6Π, 6118. 8ἢ 

ἄἀεγ Αὐὸ ἀθ8 ϑ'ἰοἶδθβ, ἀοὺ Ζὰ ᾿ΏΤΠΟΥ πθυθῃ ΒΘ Ιβθη πδυϊρίθ, [6118 ϑηά- 
6 δὴ οἰμθῖι πηρ] ΚΠ ἤθη Ζ8}}, ΘΙΠΘΥ ἸσΥρο ΑΠρδθθ ρου (885 
ΑΙΐογ 468 (νά. ΒαΑγθοση. 1 10, ροίαρθη, ἀ16 πο ἢ} 15 χὰ ΕὙΔΒΠ ΙΗ 
ἀἸο805 ὅϑγοβ νου ιηάδχίθ, 6᾽η6. τ 160 ἢ} 86] υ8ὺ Ὀοέγιθαισθηαθο Παυβίθ ] ὰὴν 

ἄογ Οἰοβοβιοίθ ἀθ5 Εὐγιμοϊομίουα ΟἰἀΙδη τα Ζὰ μζοῦθη. δίβ ν]θ]6 
ΠΟΘ δ ἢ 76ὑχὲέ πο σϑὈ]]θΌθη 51]πὰ, δρῆμάθ [ἢ σΟἘὨ]: 806 Γ 
ἀογαγίσε Αὐδϑιύθη ΚΟΥΜΘη ἸΠΤΟΥ ΝΑΙ ΠΔΟᾺ 6 Ζὰ Εηἀ 6: 80 τηι8 
78} 8) 6ἴηθη Ραμπκὺ φοναϊίβαιι θη ΕΠ46. τη ΘΗ. 

ὙΥἃ5 6} ἴῃ. ἀἄϊθϑοὰ Βυσῆθ ἀθη Εἰδοιρθηόββθη Ὀϊθίθ ταδομίο, δὲ 
Ἠδμ δ μογαθηβί, ὑπὰ ΦΥΤΑΥ δὰ οἰπθὰ ἰΘὈ1οὺ, ἀθββθὴ Βοαθαύαηρ [ΙΓ 
ἀδ8 Οἴδῆζθ ΒΟ σ ΟΥ̓ ἸΒϑθηβομαῦν 1Οἢ ΠΟ ΒΘ ἢ ΠΟΘ ΔΗΒΟΆΪαρο, 485 
ΔΌΘΙ 586] 08ὺ 41656 Ὠοβοποι θη Βοαάθυϊξαηρ οὐϑῦ θυ] ρθ ἢ 80}} ὑπα 816 
ΠῸΓ ἀυγοῖ αἀ16 ΚΘΙΠΘΙΠΒΆΤΩ6 το οά 8086 ΑΥθοΘΙῦ ν] 6] οὐ]δηρθη ΚΏΗ. 

Ἐπ βδηάο]ὺ 51:6} ὑπ 416 τ ἸΒΒΘ ΒΟ ΒΔ ΠΟ Π6 Αὐδοθαύαημ ἀ6Γ ψτιθο ΒΟ ῃ6ὴ 
Εἰὐγτλο]ορικα, ἀ16 ΘΠ ἢ ἴμ ΑΠΡΤΥ͂ σοποιητηθη ὑνογάθῃ Ἰπυ]8. [)8- 
[ἂν χη ὔβϑθῃ χυηβομϑὺ ἀἰθ ΟΥ̓ ἀ]αρθη μοβομϑθη ἀπᾶ οἷα ἴθ ΥΌ]1οΚ 
ἀν θογ πορθοίθη πογάθη, νγα8 1π8 δυΐ ἀ]1686πὶ ἰθοιοὺ θυ μδ]ίθη 18, 
ψ|6 Ἃ16 ΘΙ: ΖΘ Ιηθη γΚθ θη βίδμ θη 51:πὰ πὰ σ ] μθη νογὶ 816 ΙΓ 
ἪΠ85 Βαθθη. [88 Κϑὴη Ὀ61] 66Γ ΠΟΌΘΓΟΙΠΡΒ σὰ Ταρα ἰγούθπάθῃ Νεὶ- 
συμρ, ἀδ5 οὐθηυϊηθ τὰ ἀ6Γ τι βηρτϑιομβίθη πα ΘΌρΘ80}}: θη δύθι) 
ΕἈΒΒαηΣ Ζὰ ΒῈΟΠΘη, ὨῸΓ ἀυΥΟΒ οἷη ουίοροθη Ἰδηρθγο ῬΤΟΌΘΩ κθ- 
Βοῆθῃθη. Ζιρ]ΘΙΟἢ τηὰΐβ 416 Εἰπἐβίθῃαηρδζοιῦ ἀρ ὺ δ᾽ Ζθίπθη ΘΓ ΚΘ 
τιδρ!ομϑὺ χοηδὰ ἰροϑύυιμτητηῦ σγογάθῃ. Εγϑῦ, ΘΩΏ ΜῈΓ ΠΒΟΒΎΘΙΒΘῊ 
Κύμπηθη, ,4165860 ϑοβόθη Ζὰ ἈΑρο]ὶομοβ, Ηδϑιοά οὐδ ΌΡΒΟΚΙΘ68 

βίδυηχζηθη 88 Πα βου ξοη, ποθ πὶ ΙΧ. Φδγυπαογί, 1616 Π)1ο- 

σ6}}18}- ΟὗοΥ Θορ δ 8- ἀ]ο580) δ118 8010 μθ, ψθῖομ ἢ ΧΙ], ὅ9681- 
δυπάογὺ ποοῖὶ οὐ μα] θη νψαγθης --- οὐϑὺ ἀἄδηη ὑγθίθῃ ἀ16 Εὐγο]ορΊκΚα 



ΥἹ ΥΟΒΕΒΕΡΕ. 

ἴῃ 416 τἱοιξῖμθ γογθἰπάσηρ ταϊῦ ὈΠΒΘΓΘΥ βοπβέϊμαμι {ΕΠ Ρου]Π]Ἰθέθσαπρ πᾶ 

Κὔπηθῃ ἄθη Νυΐζοῃ ὈΥΉμθη, ἀθη 16 σοὴ 1 Π6η ΘΓΒΟ6. 
ΕΓ ΤΩ 10} Βαίΐοῃ ἀ1680 [Ππὐουβασμαημθη Ζαρ ΘΙ οἢ οἴπθη ΝοΡθη- 

ΖΉΘΟΚ. ΕΒ τηᾶρ᾽ ΥἹ6]6 ἃ Β6ἢσ ψ]θι μι ρ ]υρ 86 1η, Ζὰ Ίβ8θη, ἀ8.8. 68 
ἀν Μδῃῃ, σϑίομοῦ 8116. ῬἈΠ]ΠΟΙορΘ ᾿ηὰ Βγζδηζ ἐγ ὡἰδγαμάθγίο 
᾿ϑϊοβύαπρσ ἀηὰ Ζ16] ρονιθβθῃ Ππδὺ, αἀδίβ 68 Ῥμοῦοβ 1ϑῦ, ἀθῖὴ ὙΠ 416 

οὐϑίθ οτοίβα ρυδιητηδύθβομα ΕΠΟΥ ΚΙΟρΡὅ 416 νογάδηϊζθη, ΟὐθΥ χὰ 6Γ- 
ΚΘΏΠΘη, Ὑ716 πϑιηθηΐοβα (ἀθ] ἔθη, ΝΔΟΒδσηοΥ πα Εὐγίβθίζου 1} ἸΤΏΤΊΘΥ 

ΘΥμθαΐου Αὐδοὶδ ἀπᾷ {Προγαυ δι θαπρ 8.0} ἀ88 θαυ οιαϊηθηθ Ζὰ δἰβθη 
ΤΏΔΟΘΉΘΩ. ὑπ ψγοιΐου σοῦθη. ΜΙΡ ἰϑῦ 68. Ὀ6] ἄδθιῃ υἱϑ]θῃ {ΠΠΘΥΓΔΌΙΟΚ- 
ΠΙΟἢθη, Ὑ ]ο68 α16 Εἰηὐν τη ρ ἀ16806ν ΤΥΔαΙ δου Ὀϊοίαῦ, ΖΌΓ 58601}16 

Βτοαάθ ρονγογάθῃ, Ζὰ βθῆθη, Μιὶ0ὺ ποὺ Ὀ]ΟΙΒ δἷη φ,οίβου Μδημ νγοὶὺ 
ΡΟ ἀἴ6 ΟὙΘΠΖΘη 861η68 Φδῃγβυηαογία πα 5Θ1Π68 Ὁπχι δ 6] ὈΆΥΘἢ 
ΟΠ δθη5 ἰογύνισκῦ, Βομάθυη ΜΙ6 0} δαΐ ἀΙθϑοηὴ θοῦ ΚΘῚΠ6 
Κυδῆδ νυ ]όσθη σοὺ ἀπά 1646 τ] η6 Αὐροιῦ, διὸ ἀ16 απροαθαΐθη- 
ἄογ ΕΡΙοηθ ἄθη δἰπθὴ ἀπᾶ δομβίθῃ Πόθῃ ἢπάοὺ, ἀδίβ 818 Ὀθηπαὐχὲ 
γα, ἀπὰ ἀδ6 οὐ ΠΘμθη, ΔΌΘΥ γϑομῦ ἈΠ ΙΒ ΟΣ ΒΟΒΘ ΑΥ̓ΡΕΥ ΑΌΘΓ 
ἀϊ6 Βοσορ κΚοιύθ, σ ] 6. ὈΠΒΟΤΟΥ ΕὈΥΒΟμαπρ ἀθγοη ἀ16 Τηδέϊρ- 
Κοιὺ ἀἸ θοῦ ΒΡ σοηθη οὐ ΒΟ 86 81η4, ἄθογπορ ἀ85 ]ηὔογθ886, Ζὰ 5661), 
γ716 ἀ16 ὈΥΖϑηἐΙ ΒΟ 6 ΡΒΠ]ΟΙο θη ρσοαγραι θοῦ ΠΑΌΘΗ. 

Π16 Θιυθ]]θη ουβομυηρ Ιϑ8ὲ ἀοΥ Ηδαρύζνγθοκ 8116 Υ ἀἴθβοῦ Αὐθθίΐθμ. 
ΕΠΥ 8516 ψ160 δύο [Ὧν 416 δομσαμῃρ 465 ῬΒούΟΒ χὰ 416 ΕὟἾΑΡΟ αῃ- 
ἈΡΜΘΙΒΡΆΥ, ψγὰ8 Β61η6πὶ ΕἸ ΟΊ ΚΟΠ δὴ μη] ποθὴ ὙΥ Κο νόσϑιι8- 
φοϊοροη μαὺ. ΟΡ ἀϊθ86ὲ ἀθὴ Τι16] ἐτυμολογικόν σοίγαρθηῃ ὨδΌΘη ΟὐθΥ 
ποῦ, δῦ πδυζγ! !ο σαηΖ σ᾽] νά! ρσ. 0ὴ᾽΄᾽΄᾽Ὲ757 Εἰὐγηηο]ορθ ὈΘΒουυβοῦ 
ἀ16 ρζ8ηΖθ ϑρϑϊξογε ζγϑιηχηδίβοῃθ [1 ογαύυγ ππὰ ἀ16 ΟΠ ἴθ 668 
Οτοβ περὶ πολυσημάντων λέξεων οὐογ περὶ ἐϑνικῶν 51η4 ΕἸὐγηηο]ορΊκΚα 

80 συὺ ψῖθ οὔνα ΟΥομΒ θα αημέοβ ὙνοσΚ. ὙΠ] ϑιδηαιρκοὶὺ 1168. 8108} 
ΠΙΘΙ πο οΥΥ ΘΙ σμθη: ΙΟἢ Βα θ6. τ 6} ὈΘΒοΟ γί, 416 ἀοβο] δ οἰ πὸ 8 

ΚἸθῖμθῃ ΕΠ γι ο]ορΊΚοη, ἀογ ᾿Εκλογαί 468 Οοα. Βαγοςαίδηῃ. ὅ0, σὰ νϑυ- 

[ΟἸσθη υπα, νγὰβ ΠΡ 1 Ὑ Υβύϊ 4 Π15 Ὁ οαϊησὺ πούνθη ἀρ ΆΥ, Ζιὶ 
ὈΟΒΡυ θη. Εἰηθ Οἰββομι οί ἀοὺ δἰ ρτιθοβομθη ΕὐγπΟ]ΟρΊΒ 815 
ΥΝ ἸΒθηβομαῖ Καηη 65. ποὺ σοροθη; γα δαίβοσα ΕΚ] αν [δ {8 

ΒΙ0ἢ} 8 76άἄθιη θἰ πζθίμθη ὙνΘσΚο ἀαγίμαπ, ὑπᾶὰ δὴ 16 άθπι 8556) 516 ἢ 

ἄϊθ ἀστοὶ Ηδαρίθροομθῃ οπμαγακύθ ΊΒιθγθη, ὑγ ]σὴηθ 316 ΜΙ0 416 ρϑβϑϑηίθ 

σΥδιαταδ βομα [ὐξογαίαν ἀυχομροιιδοιὺ μα. ἸΤτοίζ ἀἸθΒῸΥ Βοβοιγϑῃ- 
Καηρ ας 5 ἀοΥ Βίοῦ ἄρον ἄθη Πδθτμθη 468 αὐ ίθη Καρὶ 68 ΠΘτδὰξ 
πα πηϑορύθ ἦ1ὸ ἀγοὶ Εἰχκυσθο πούνγοπαϊν. 516 μδῦθπ, 815 516 886]}- 
ϑὐδηα!ρ ναγάθη, ἀδ8 05. 4116 Υ Εχκαιβο ρϑίθ]ῦ, ἀπο ῬΑΥοΙζ8 δαΐζιι- 
ΠΘ μι, ἀπά Ισἢ Βαρο ἀδ5. ἰοὺ ἄμρβί]10}} σϑπθάθη. Δαΐ 4116 ΠΙΘΥ 
μοβίγοι θη ΟΘὈΙοΐθη πουγυβοιῦ ᾿π ΔΑΟρΡΘΌΠΟΚ τεσ Αὐδοὶδ ἀπὰ 



ΥΟΒΒΕΕ,. ΨΠ 

βὲπα Αὐβράθθη, ΕὙΑρτη ἢ ἐβϑδιητη]ησθη ΟὐΘΥ τη Άββ6 46 1] ἢ ο Βα ΟΠ πρθη 
ϑορ᾽δηὺ. ΜιζΖυδυθοιίθη σου ποῦ σἱθῖθ, ἀθῃ Ζι:βδι ΘΠ δηρ' 
χὰ ἀθΟΥΒΟ δ Θἢ ΒΘὮΓ πσοηϊρο; υπα ἀἋΟΟ} Κοιηπῦ δαΐ [πὶ δαοὶ ΝΡ αἱ6 
ἘΠ] ΖΘ ΟΥβομαηρ, ἀπο ηα] 16} γ16] δὴ. θ)᾽΄᾽ῈΣ Αὐϑοῖῦ δὴ ἄθη ΕὙδριηθηΐθη 
ἀ68. ΟΥῸΒ Οὐδὺ ἀδῃ Κοιητηθηΐαγθη 465 ΟἸΟΙ ΓΟ ΟΒΙΚΟΒ. ψιγα θη βο μοι ἀθηα 
Ὀδοιηῆβυίθέ σοὰ ἄθη Ὑουβϑίθ ] ρθη, α16 ὙΠ ἊΠ5 σοη ἄθιῃ Κὔπηθη ὑπὰ 
ἄθῃ Απδρυίϊομθη ᾿ἤγοὺ Ζοι θη τηδοῆθη, πὰ Πἰσητηοῦ ᾿δἔξθη 80 Πα 6Γ- 
ΠΠῸὴθ ἀπὰ 616 ΕὈΥΒΟΒαπρ Βοδα!ροπαθ Ὑ᾽ ουβίθ ]ησοη ἅθοῦ Ἡδγοα δη5 
Βεοαουΐαηρ υπα Εογίνιγκοη δηξθίθῃθη ἰκὔπηθη, ΘΠ τηδ γ0 ἄθῃ 

ΒΙσΒογθη ΕὙδριηθηΐθη απηἀ Ιῃγοπὶ ΖυΒδιη ΘΠ μδηρ ταὶ ἀοΥ {τ υ θη 
1ὑὐογαθαΓ δυθροσδηρθη σγᾶγθ. Β6] ἀ16861. Κ'δοθ]αρο Ὑχιγ, νγγοῚ ἀΌΤΟΝ 
416 Ατσθοιῦ δὴ οἰπϑιη Εἰχοογρίθῃ.- Κοῃρ)οιποσαὺῦ σ|ὶ6 448 Εἰ γι] ορΊΚοΙ 
βοΖ ᾺΏρΡΘη Βὕ, ΘΙ ΠΟΙ “τγοίβοη 616 σο ΒΕ] Ζ6] ουβομβαηρθη Πδομχα- 

ὥοῆοπ, ὄνου ---- ταῦ Βοομὲ οὐδ {Ππτϑοδὲ --- ρἴδαθοη, ΕἰἸομέτορο 
ὝΘΙΒΘῚ Ζὰ Κὔπηθη, 6416 ΒοΒ 6116 Οὐογ σοῖο σογᾶγίβ ἐγ θη, τπάὰ 
ΟΥ̓ 50]] 516, τι. ΕἸ., Ζὰ ΖΘΙΩΘΏ ὙΘΙΒΌΆΘΠΘη, 86] 05 διῦ ἀ16 ὐοἴδῃν 1}, 

ἴῃ ἄθῃ ἘΠ] ηΖο] ἔγασθη τϑγΔο0 ἢ} Ζὰ στη. Εἰ ψγα 78 ἀδηη 8η βοβδυίοπι 
πα ογριἐξογίοια ὙΥΤἀθυβρυιοη ποὺ ἔθ] θη. 

016 νγοῖὺ χαγβίγουΐ 1ὑξογαύαυ ἢ 06 1Οἢ Ζὰ νου] ρθη γθηϊρβύθῃβ 
γουβαομῦ, δὶ ἰΠγῸΥ ΑΠΡΑΒσαηρ 806. ταὶγ 416 Βοβομγδηκυηρ δυξουϊορί, 
ἀδ[8. ἴθ ἀϊ6 δΔΠσοιηθίη θα απη οϑίθη ΤἼδίβδομθη πα ΗδπαΡ ὕομοΥ δι ἢ 
815. Ὀααηηῦ γογδυββούζθη ὑπα υό]]ρ; νου] Αὐδοιύθη πιο παΐψ]οβ 

ΟἸ ΙΘγΘὴ τ 0]] 6. δΐβ 'θἢ} πιο δ τὴν πάθη Κομππίθ, ποῦ ἄθιῃ ΟΥῸΚΒ 
σαθγϑῦ ἀ85 ΒΔ. ἀΒο  ΥΠ ΠΠ1οἢ ὈΘρΙδαριρσίο Εἰ μ Κοη ὁ Μελήσιος πὶθάοι- 
βοσθθθη δύ, Ὀθάδιγα 16 ἸΘΌΒαἴδ, ἀΔ|8 16ἢ δῃ δἰ ποῦ [6116 (249 Α. 2) 
ἀθουβθθη Παρ 6, ἀδίβ ἀθὴ ΑἸαρτοβίδη. ἢ 30 80. θορ. Οὐ ΥΟΪ ΤΗ}Γ 

οίαπαάθῃ μαὺ (Εοπο ὗ, ἃ. οὐὐμοορ. σὑἄοϊτα ἃ. Ὀγχ. 1[1{{. 32. Ν. χὰ 20), 
ἔγαθ ἸοΘἢ πιῖὺ ΕὙθαάθ πδοῃ. ἴθ. 1111 ἅΒη]16Π6 Νούϊοη δηΐρδηρθη 
Βιη4, ὈΠΐΘ 10} ἴῃ ἀοὺ Πουρορυδομίθῃ βῖβο ἂπὶ ΕΠ βου] αϊσαπρ. 

ὕει ἀϊο͵οπίρθη, σϑ]ομθ ουβοιθη δὰ ἀϊθβοπι Θθοοὲ χὰ γογάδοι- 
πσαηρθῃ Ὀθηπαύχθη, ἀθηκοη ΜΠ. ΟἘ] 4116 σοῖο αηὰ ΠΟΙ ΠΟ ἢ δι ἢ 
ἀθοΥ ἀ16, το μθ 5016 86 Ὑ γαἀδομεισαηροη, οπὸ ἤθη Βδοινοσμα]} πο ἢ 

ΠῚ 8ΠΖΌΒΘΠΘΙ, διιβϑέγοιθῃ. 1) 

1) ὅο ψϑβῃ 0. Βοίβρδορ ἴῃ ΚὄμιὶθΌουρ ἴῃ ἄρῃ ψογνοτγὶ βοῖμοὺ ΕἸοσιιβ- 
Αὐδραθθ ». ΧΧΧΥ͂ΙΠΙ ἢ βοίπθη ΑἸΡΥΙ δὰ το} οἴμθιη η6 ηιρηιογαυϊέ πηι (ον 
οηὐσορθηβίο] !ῦὺ ομπάοηι Βοτολίμ οἰΐαην αἰϊδὲ δἰ (Ὁ. 11 {ἰογαγίδοῖο5 Οφηίΐγαῖ- 

μαι απηὶ 1894 ». 124 8η. οἱ Βογϊίπον γλιϊϊοϊ. Ἡοολιοηβεῖιν. ΧΥ ρ. 1124). ἘΜ βὶπὰ 
416 Ὀθιάθη ΒΘΟΘΏϑΊΟμθη υΟΣ τηρὶπ Βαοι “ Ερί στα πᾷ 5 ΚΟ]Ἰομ ἢ σόὸπ ΟΊ 81118 

αμαὰ Κπαβοὶς, δὰ 6] 086 1ἰ. 10 νουνοῖαῦ. ἴΙὰ Ὀδίάοη νσὰ Βουρκθ Νάτηθ. Πὰν 
ΘΙΏΤΩΔΙ] σοηδπηῦ ὑπὰ χα Ὀ61 ΟΥ̓ ΕἾΑρο, πιονοῖῦ ἄἰο ΤΠ ΘορηΣ8- Βα] ἐὰν 

ἀβ8 (ἀοϊασο Ὀοδύϊπηις δῦ; ἀ168. τητἷβ Εθ, 4190 τηϑδίῃθῃ, [|ὰ ἀθὰ ΒΟ βίομὶ δὰ 



ΥΙΠ ΨΟΞΚΕΈΕΘΕ. 

Π)λδΐβ 16} οἰποπὶ ἔγὕμογθῃ Ὑ ουβργθομθη (ΒΟΥ ΠΟΓ ΡΉ110]. οΟμθη- 
50 ἢ 1806 Νο. 21), πιομὺβ δῇ ἄθια Καρὶοὶ ρου ἀδ8 Εἰἰγπιοὶ. αα- 
ἀἰδπατα σὰ ἅπάθγῃ, πϑομάθπι Ἰοὰ ἄθη Οοα. ΒαΥθοΥ μι 8610 8ὺ ρσόβοῆθῃ 

Βαῦθ, πιοιῦ τὴν πϑοβκουμηθη Κοπηΐθ, ἰδὺ οὔθη βόμομ δηροαθαίοί. 
Πα Καῖπθ ἀθὺ ἀπάδγπηροη δὰ δἷηθ Απγοραπρ' Οδγπα 8. συγ οκρομῖ, 
Ἰεῃσὺ ἀ16 ϑὅδομιθ σ 0}}] 861,80. ἘΠπ ποαοὺ Αὐυΐβαίζ (.5 (Εἰ δβυβο τ σιπι 
10. ἀενυγίβέαρ Ὁ. βοβδάθ 5. 818 84.) Καῖὰ ογβὺῦ ἀππ  ίοὶ θα σοῦ ΑὉ- 
Β6η ἀρ ἀ65 Μαηυβκγιρίθ ἀν ουβύθη ἀγθὶ Καρ δὶ ἴπ ποίη Ηδπηαθ: 
10} δα το Ὀαπὐ, ἴπ δυο ἴῃ ἀθη [Ο]ροπάθῃ Αὐβομηϊύθῃη, 
ἄἀδγθη ΕὌΤμΙ ΠΟΘΙ βἰᾶγκοσο {Πππιροϑίδ! ἐπ ρθη οὐδ τθη δ, το ]βίδηα!]ρ 

σὰ γούρθββοη. Δαΐ αἷ6 ῬοΙθμκ σαροη τ] ἢ ΠδΡ6 16 ἢ ΠΟ. ἄδῃι, 
ὙᾺΒ 10 ἀ6Υ ΥΟΟΒΘΠΒΟΒΥΝ ἃ. ἃ. Ὁ. 25-- -ϑ δυβμοίαηγι δῦ, π]οδξ οἰη- 
καζομθη πἀπὰ Ὀϊδ 6 πὶ}, ἀ16 σοη Οὐ. δηρο σέίθη [616 ΘΟ ΖΌΒΟΒ]ΔΡΘΙ. 
Παπὺ 416 Βαπαβοῃν ἘΠ] μθη Μ|δδΙ]αηροπ ποὺ ΠΠπκυπαάϊρο σὰ [το 
ἐἄχηουη ΠΏ γθη, Πρ ἴθ} Βίηζυ, ἀδίβ Οὐ. νοι ἔθου] οἔογαπρ πᾷ Ὑγοτί- 
ἰααὺ 468 Οαυαϊδηασα πιο 8 νυοὶ 8, ἐγ ἀδ5 απ ἀϊ6 Ηδηἀβομγ 

βαπαΐχίέ, τγϑ]οῆθ 1ἢ ἀἸθθοπὶ ΒΘ δία θΘη πῸΓ θη δἰηθη 761] 468 αἱύθη 
Βεβίδπθβ Ὀιθίοῦ, πὰ 416 (ἀ]οββθὴ ἀθύβθί ρθη, σὑγϑίομθ ταϊὺ ϑέθρμδῃο8 
ΘΟ  ϑ θη 80116η, 2. στ. Τ᾿. οι θαν ἀθοσμδαρὺ πιο Κοπηΐ. 

Ἐπ᾿ Ὁ] δῦ ΤΩΪΓ ΠῸΣ ΠΟΟΡ αἴθ δηρθηθηπιο ῬΗΟμῦ, ἀθΥῸσ ὮΙΘΥ Ζι 

οαθηϊαη, τ ]ομ6 τηθῖὶπθ Αὐϑοῖὲ ροίογάογ Βαρθη, ἀπά σαπϑοῃβὺ ἀθ πὶ 
Κμ]. Ῥγϑαββ. {Ππξουυ ἢ βιη!πἰβίασι πη ἀπα ἀογ ΑΚδάθπια ἀον 586 Ὲ- 
Βομαοα σὰ ΒΘ], βοάβπη ἄθη [,ϑ᾽ύοση ἀογ ΒΒ]  μ κοπη σὰ [μΘγάθη, 

θα, Ῥαγδ, Μὕμπομοη, [μοῖρ χὶρ;, {Πὑτοοὺ πὰ Κοροημασθη [Ὧν οἱ η- 

το οπάο πιογϑυὑχαηρ ουρθθηβίθῃ Πδηῖ Ζὰ βϑαρθη. [πα ἀδηϊζοῃ 
115. 10} δῇ ΠΡ 416 ᾿πιτηθῦ ρσἤθοῃθ ΠΘὈοπδν σα! κοῦ, τὴῖξ ποίσῃ ον 
ἀϊ6 Ὠιγοκίοσθη ἀἋ6Γ γαίιοαπα υπὰ Βαυθου πα, Μαγοδπα ἀπά [,δυγθη- 

δηδ, 80.106 ἀ6Γ ϑγαίβουγρον {Πη]γουϑι  ὐΒὈΪ Ὀ]]οὐ μος, ἄθῃ νἱθ] ου]θὶ 
Ὑνὕμπβομθη ϑἰθίβ, βουγοὶῦ 816 Κοππέθῃ, θηὐροροηροκοιμμηθη 5π4, οη 
ΕΔΟΒροποϑβθη πὰ ΕὙΘΆΠαΘη 5]Π4 ΤῊΙΓ ἔΌΥΠΘΥ ἰπ ΘἸΠΟΙ ΟἿ᾽ ἀον Βιἐΐθ 

φυγογΚομπηπηθηάθη, οὐ 816 ἰβαυθιθίθπάθη ΕἾ1116 οἰ ηζθὶπο Νούζθη ΟὐοΥ 

Ἃαγ ογβίθη ϑϑιΐα ἀθ8 ἴδον Το 8 μαηαοϊμάθῃ ΑὈβομῦίβ (5. 58), ἀδ[β 16}} 1π| 
ψΘΒΘΩ ΠΟ ὮΘΩ τ 10} 8π 16 Αὐοιΐθη γα γοσ, γοσ 8.16 τὰ ΒΟΥρΡ 8, ΔηΒΟΒ]16 [86 ππὰ 
ἀθβα] ποῦ 76άθη δαὺξ ταϊὺ Οἰἰαύθη Ὀθ]αϑύθη γ70116, ψ1 61] 16} ἡὰγ ΚΊ]οΙ πΙρ οιΐθη 
Β6] 8ὺ Βἰησαζυίσαι δ 6, απᾶὰ Ὀ61 ἀον Εὐἅμηυηρ ΟΣ ΕἼΆΡΘ 86] 8ὺ (ὃ. 71 Α. 1) 

βἰθηὺ πὶθάοτ, Βογρὶς 806 ἴῃ ὑπκίάγογθη Ῥοσίθη ἰθγθαῦ ΒΟ ΒΙΠΡΚΘΜΊΘΕΘΗ. 

ου ἄρῃ Ὀδίάθῃ Βθοθηβίομθα Ὀαϑαρὺ πὺῃ ἀ16 δἷπθ ἢ Θἰηῖσοη Ηδλυρύρυπκίθῃ 

Ὀογδηχὺ 816} Ε. τοῦ Βουρκ" ἀἰθ δθᾶσοσο, ἄθη ατυπαροάδηκοα [ιαὐΐθ Ὀθγθιῦθ 
Βουκ μοϊοροηθ! οι, ΘΩη ΔΌΘΗ πιο Β6ὴγ ΚΙΔΙ Δυβροθργοσμθα; ΔΌΘΣ ἀ16 6ἰη- 

αοροπάς Βαορτθηάδυηρ ἄϊοβοῦ Ηγροίμοβο γοβῦτίὶ ἢ. χὰ οἰσθη." Ησαυ μα Βοί5- 

θ86}} βθῖμ8 Βοβομυ]αϊσυηρ σοὈϊ]ἀοῦ, 6]. 1 76 δι οἱ χοπθ  οΥῦ χὰ ἄθιῃ 

ΒΟ νου] ἰὼ ἀϊγοκίοια Σ ΘΥθργαο βύθΐ, 



ΝΟΒΕΒΌΕ. ΙΧ 

ἰάηροῦθ Κο]]αύϊοποη Ζυρορδηρθη: ΙΟἢ ΠΘΏΠΘ6 ὈΘΒΟΠΔΘΙΒ 416 Ηδρτθι 

ΤΆ. ΝΥ. ΑἸ]δπ τὰ Οχίογά, ΒΕ. Βθον, Βοίμθ, ομη, Ουπποηί, 91]. ΚΟΟΒ, 
Μαυ, αρο, Βοβίαρσηο, ὅόπηυ, Ττϑὰ, Ὑ106111, ΥΥ̓ ΘμΥ2ΖΕ], Υ 6ββθὶυ, ΥΥ ἅπβοι 
ὉΠ γοῦ 84|16ὴ τ. Μὰχ ΟὈμβοτοἢ ἴῃ ΗΔ]116, ἄθββθῃ ορίουν! ρα 
αὕὔξΐε ἀϊ686 Ῥυγοϊδρομλθπα 16 ἀ16 σοραηΐο Αὐϑραθθ θαυ μδιρὲ δγβὺ ου--- 

τη] ομὺ Πδΐ. ἱ 
Β6Ὶ ἀδοὺ ᾿ἰδησσιοσισθη γα ΚΙοριηρ μαὺ ΤΟ τπθὶπ σϑυθ σίου 

ΚΟΊΊερο Ῥτγοῦ, Καὶ θ6ὶ, ἀθὺ ταὶδ πιὶτ ἀϊθ Κογγθθασθη σϑίθϑθη Πμαὐ, ἀυγοῃ 
ΒΘΙΠΘΠ ὉΠΊΒΙΟ ρθη Βαὺ ὑπα Βοὶη0 σάϊρο ΑὨ δ] πϑῆγηθ 1ῃ τοὶ βίο 
Μαίΐίβε σοίογαογί. ἴῃπι πὰ ἀθη ἔγ μ᾽ σψοπαηηίθη δ] ἴοσι ἀπα ΕὙθυη- 
ἄθῃ 861 δ ΘΒ δὴ ἀἴθθου 6616 ἀθὺ Ἠθυ2] ]ομβὺθ ΠΆΩ ΒΌΒΘΘΒΡΥΟΘΙΘΠ.. 

Θύγδίβανρ, ἃ, 81. 1)62. 1890. 



Ὁ Ὁ) τῶ ὍΣ Ὁ Ὁ 2 

ζῶ 

ΒΟΥ ὑΙσαπ  Θ6Ω: 

. 19 Ἰοὐχίθ Ζ6)]6: 1108 ἁματροχία 4, ἰοὺ ΑΒ 
. 51 Ζ. 3. 8 νοῦ υπίθῃ: ἅΠ|.6 9208. Ομᾶγᾶχ 

θ4 Ζ. 8 στοῃ υπίδρῃ: αἶψ Απύοηϊοβ Μοηδοῆοβ ὃ 

Ὁ 2. 1 νοὴ Οὔδῃ: 1168 Οοά. Αταῦτγυβ. ἴ, 107 βυ}. 
. 121, 14: 1108 Ἄἅμης ἄμητος. 

. 129, 3: 1168 ᾿ἀμφιειμένος. 

. 160, 1: ἔγχεα δἷη ήλη᾽ ἡ ἰατρική, δι’ ἧς ψηλαφᾶται τὰ πονούμενα᾽ μηλοῦν 

γὰρ τὸ ψηλαφᾶν λέγεται καὶ μήλωϑρα τὰ πορφυρᾶ βάμματα. οὕτω Σέλευ- 

κος. ΕΜ Το]χὺ ΟΥου 102, 18. ΥΩ]. αυά. 891, 28: Επδίδίῃ. 1394, 81. Ετοῦ. 917, 2. 
. 181 Ζ2. 29 σοὴ ΟΌὔθη: 1108 Ηδγα ΚΙ θ8 ἀθὺ Ῥομθου ὑπαὶ ΑΡΟ]]ΟΏο8 ἄθ8 Αὐ- 

ΟὨΙΌΪοΟΒ. ϑόθῃ. ᾿ 

.808 2. 10 γοῃ ΟΌΘῃ: 1165 Αποί. Τ' 1111 

. 800 ]Ἰοὐχία Ζ6116: 88 γουθυτα λέγω Ὀϊούοὺ ἀϊθ Ῥαγδάϊρτηδΐα ἃ} ἴῃ (61) 

ΒΗ δϑὺ θὲπθβ δ]θδύθῃ ῥηματικόν αὐΐ οἴποθιὴ Ῥαργυτυβ- ϑύγοϊ θη ἀθσ ϑαιηαϊυην 
Ἀδίπου, ἄθβϑοῃ Κοηηΐηβ 10} ἀ6Γ ρστοίβομ [6 Θηθγχαϊ Κοὶῦ ἀ08 Ἠθιτῃ 
Ρχοῖ. Ο. ὙΥ δββϑὶγ ἴῃ θη σογάϑηκο. [ΙΟἢ χϑῦθ ἀ88 δὴ Ὀθιάθη ϑδιΐθῃ σγϑῦ- 
δύ ιητη ]θ ϑὑος ΠΟΥ ταϊῦ Βθῖηθη Εγαδηζαηρθη ψ]ΘάοΥ; 416 ΒΟ Ὁ ΟΠ 16 Ὼ 
ἴῃτὸ ἄθῃι ογβίθιι Φϑυβαηάοσὺ π. ΟἾγ. συζυνθΊβθη. 

06 
δ ἀ ἀρ ς πὰρ πε, κο ὐτα και 
ομενα...... μετοχὴ 
παϑη[τ][κ|ὰ ἀρρενιεχ[α 

μεσησ.. γενιχὴσ 
μὲν... [{λ]ηγουσὰ πληζϑυντικχ 

ἐκη . [γ]ιψεται αμ 

τροπ͵Ίηι του ὃ εἰσ το ὃ εἰσ δὸ 
τροπηι του. ει τὸ 

[ποι]ουμεν οὐ] τοῦ 

εντ. σεσ 
ε δευτεροίυ 

μενίου λὲε[χ]ϑ[ησ]ομενου 

λεγησομεένου λεξο[ίμενου 

παϑητικ. . .ε 

πληϑυν 



ΒΗΝΤΕΣ ΚΑΡΙΤΈΙΠ. 

ΔΑ5 ΕἘΤΥΜΟΠΙΟΟΘΙΟΌΜ ΟΕΝΟΙΝΟΌΜΝ. 

ἴτὰ 9}4τὸ 1804 [1πα Εἰ. ΜΊ]16Σ δὰ δἰ Π Ὶ τ ἸΒΒο ΒΟ ΒΔ ΠΟ ἤθη [6186 
580} ἄθηη Οτιθηὐ Ζ Ἄ]]Πρ’ 1ῃ. ΕἸΟΥΘηΖ πίον ἄἀθη ΕἸΡΡ]οιμθηΐθη ἄθν [,8ὰ- 

τη 88 6] ΟΥΙΘΟΠΊΒΟΠ68. Εἰ τη] ΟΊ ΚΟΙ 8δὺ8 ἀθη Απΐδηρ 468 6] [6 ἢ 
ϑδβυμυπάογία, 4180 οὗσα 200 ΨΦ4Πτὸ ἈΠ ΘΓ 415 ἀ16 πύθῃ ἀ8118]8 

50ηϑὺ Ὀοκδπηΐθηῃ Ηδπαβομτ θη. ἡ Μ|ιῤ οἱ ἀοΠ Πσμθὰ ΘΟΒΑΓ Ό]ΟἸς 
οὐ Καπηΐθ οὐ ἀ16 Βράἀθαϊαηρ, 561η68 ΕΠ 68, 18 ἀ16 αἰ] μάθη Ν᾽ οσῖθ 

(Μέϊαησος οἷο ἰ. σγοοημο ν. 23): οὉ 86 βομυϊοηέ φίὸ Ῥλοίΐμιβ, φιὶ 

υἱναὶξέ ἃ ἰᾳα ἢ εν ΤᾺ“ εἰροῖρ, οδέ οὐἱό μἰιδίοι5 ἔοὶδ ἀαρ5 ορὲ ὁμύγαρα. 

71. εομϑόχοησο ἑομίο παξιεγοῖίίϊο βογαϊξ χα ἰα γόμδασίοην Ἠρη ρμομέ ὀΐγς 

αηίόγιονο ἃ οορίίΐα ὄροχιο. (ὐρίξρ οομϑόχιθηθα αὐηιῖδο, }᾽ αὐαὶδ ἀΟῊς 

ἰὰ δοιιβ ἰὸς ψοια ΜΉ} ηιαη βογιέ Ῥομν αἱηδὶ εἰἶγα σοηῃίφιηρογαῖη εἶδ ἰ᾽αἷι- 

ἔργ, ηϊαὶδ αἀψαπὲ αἰζγᾷ τηιαϊμοιγοιϑογθηΐ δϑιιδὲ αο5 γόμιοἰϊοη 8, ΘΟ 16 

οη ἴθ συογγὰ ρίνι5 ἰοὶη, Ἰαββθὴ ΒΟ} ]Π]δίβοη, ἀδ5. οὐ θογοιΐθ δῃπίθ, ἀδίϑ 

Βιογταδ ,»ἀ848. θοῃίοΚ ΕΥπ]ορίκοηυ, 416 Ηδαρίαι6}]6 ἀοΥ βϑρθυθῃ 

Εὐγιποϊορίκα ρσοΐαμάθη 86]. ἢν αθάβδηϊκο, νγϑίομον 78. [τ ἀθη)θ θη, 

ἀογ ἀδ8 Ὑ ουῖκ Κοημδ, ΠῸΥ 586] βέγθυβ ΠΟ} ἰϑῦ, Βομθιηδ γο ὙοΓ- 

Βοβιθάθηθη οι θη δα π θη; ὙὙῸῚ 1 “ιισγβῦ ΒοΒ ἢ  [οσιπα]ογὺ 
Βα, δὲ τ} Ὁμροϊκαηῦ: ἴῃ ὉΠ ΚΙΆΓΟΓΟΥ Εἰδϑβιιην, 8116] τα ὑγο ἼΟΠΘΥ 
Βερτύπαάσηρ, ἔληα οὺ βο δῦ 1 416 γ᾽] ροϑομτηδηΐο [1 ογαῦαγροβοΒΙ οἢ ἴθ 
γοη ΝΙοοΪαΙ ΑἸ Δ Π]6. 

26) στοίβαγθ οι Εἀπα σὰ ὑαπευΐχθα ᾿ούθηῃ 51:6} ἢν ΜΊΠΘΥ ἁτοὶ 
νερο: ἀϊ6 νό] ῬαθΙΚαίΐομ ἀον Ηβηαβο δ οὐδ 4848 Ὀ]οίβοε Αὐβ- 

ΒΟΒ ΤΊ θΘη ἀογ ΟἸξαῦο, ἀιγο 6] η6 ἀϊ6 πιὸ Ηδηἠβο Ὁ ἀηΒ6Υ ΥΝ Ἰββθη 

βογοιομοσίθ. )αἱ5. οὐ ἄοιι χυγοιίΐοη τϑη] 6, τιγὰ πΙοπηαπμ, ὑγ 6] ΠΟΥ 

ἄθηη Οοάοχ 86] 8ὺ σόβϑβθῃ ἢ, ἔτι ζᾷη γούνατ τηδόμθη; 416 Ὑ6γ- 
σνγογίαηρ ἀοΥΓ ποὶὶ σοαπάθηθη ΕἸασιπθηΐθ, ὑγ6 1016 βοόθοη ΜΊ]ΘΥ χα!ὐ 
Ἰοθοηβυγουξαβίθιη Β]6 15. Ὀοσοηπθη μαῦ, ψᾶγο βοηϑῦ δῦ δῆτ οὐ δΥ 

1) γογνψίθβοῃ ποία δα ἀδββ6ὶθ6 βοῦομ ΕἈΌτουβΒ ΒΙΌ]. στ. Χ 19. πδοἢ 

1ῆπι δηάσγο, 
οὶ χοππίθίη, αἄσποῖ. ἃ, ατίϑοι. ἘΠΥπιοϊορίκα. 1 



» ΕΤΥΜΟΙΟΟΘΟΙΟΌΜ ΟΕΝΙΠΝΌΜ. 

Τα ζομηΐθ Πϊηδὰβ ἀμπιδρ! ἢ} σενγοσάθῃ. ΑΌΘΥ ἔγθ ἢ, ΜΊΠΘΥ σνϑτ- 
ΒΌΘΒΘ ΤΠΘὮΓ: ἸΠάθιη ΘΓ 416 (ἀ]οββθὴ 8116 δυΐζϑ]ξθ ἀπ δ}; σοὰ ΟἹ- 
ἑαΐθη ΔΌρΘβθ ΒΘ 6126 η6 ΕἸ θ γα ησθη δΔη γίθ, θυυσθοκίθ ΟΡ, ΟΒΘ 
65. Ζῃι ΜΟ]]Θη, ἀθη ΕΠΠαΥΠΟΪΚ, 815 Οὐ ΘΓ, ΘΠ 8ΌΘ. ΠῸΣ 1η ἄδη ἴΠπ|- 
ΤΊΒΒΘΏ, οἷο Κοι]δίοη ἀθθ οάθχ ρϑῦρθῃ πο] 6, τϑβτομα ΕΓ ἀοΟἢ 

2. Β. ἌΡΟΥ ἀδβ]θπῖρθ, ττγ8 1 Βϑῖηθα ΟΟΟΘΧ ὙΘΏΙΘΘΥ 818 1 θη ρ6- 
ἀγαοκίοθη Εἰ γιπο]ορίκου 5160} ἴαμα, Κθί πο υ]8 1 ΑΠρΆΡοη τπδομίθ. ὅῸ 
Θη βίδα δἷῃ ἀυτομδῸΒ ἔϑΙβομ 8 ΒΙ]ἃ σοη ἀογ ὕΠ ουΠθἔδγαπρ πὰ πυγάθ 

416 ΤὨδίϑαομθ, 4888 ΜΊ]ΘΥΒ ΕἹογθη μασι πα ἀ85 βοροπαπηΐο Μαρτιυμ, 
ὝἼΙ6 68 ἴῃ ὈΠΒΘΙΘ ΑὙΒρΆΡΘη γου]ορὺ, ἀΌγΟ δι. Ὑϑυβοβίθάθηθ ὙΥ̓ΘΥΚΘ 

Β1Π4, τθηϊρβίθηβ ΕἾΤ ἀθη ΟΡοΥΒΟΒΠ 16} Ὀτίθ] μάθη οὗνγαβ υϑγαθηκο]ί, 

ὑπ ἀυγορ ἀθη ὥσμθιη Ομ Γ Ζυ βηρΠΠομθη Βοδαγροιαηρ ἀ65 ΒΊοτθη- 
ὑϊπατη 416 το ύσο Ὑ γποσίαμηρ 46 ΒΒ] ρθη ἔτ ἀ845 Εἰ γιμο]ορΊΚοη Εἰηδι8- 
σοβόβορθη. 8.8 Μ|]6γ5 ΚΟ] ]οηθη δυίβογάθπι οὐ᾽ Ἀπ ΖΒ Πρ] 0} 51πᾶα, 
806 Ισἢ ἴτὰ ῬὨΙ]οΪοσυβ 48, 450 Α Ηἢ οΥσΊθβοη; 10. ΟΠ η6 68. ΠΌΤ, 

ὯΠ| [ὮΓ 488 ΒοΪροπάθ ΕἿΥ 1646 ΠηθΠῸ Γ Απράρθη, σϑῖοῆθ γοη ἀθηθῃ 
ΜΊΠΘΥ5. ΔΌνγϑ ἢ ΐ, γοσϑαβΖυβο ] οἸκθη, ἀ88 Ἰοἢ ἀϊ6 ΠιΘϑαηθη ἀ6Ββ 6] θ6 

ΠΟΟΘΒΙΠ818 τηϊὖ ἄθπὶ Οὐἀδχ νου] Π8008. 
ΕΠπ ἈΒΠΠΟΒΘΓ Ζυ 811, τὶθ οἰηϑὺ ΜΊ]16γ, Ἰοιξθίθ πα] οἢ ἵπὶ Ὑ ἐ Κ8 ἢ 

ΔΆ 416 ζυγοῖΐθ, ᾧ]θι μ᾽ ἐσ ρθ, ἈΡῸΓ 2. Τ᾿. νο ]ϑύβη!ρογθ ὑπαὶ ὈΘΒ86ΓῸ 
ΑΡΒΟΒΥΙ ἀθββθθη ὙΥΌΥΚΟ8, σ6] 6 η6, πὰ Καίδϊος απέρυ ἄθιι 5610 }- 
σνοτὺ Εἰὐγημο]ορίκοηυ πολὺ ταὶ νϑυζθι σμποῦ, ᾿ηἱγ πὶ δηγθ 1887 δῖη 
Ἰεὐχέθρῃ Τάρθ γὙοῸῦ (6 ὑτοίβθι ΘΟ ΠΟ ΘΓ η ἀογ ΒΙ ΠΟΘ Κ ἴῃ 416 
Ἠδπάθ 6]. 1)ὲγ Μυπίβοσθην 468 Κρ!. ρσϑυίβ. Τα θυυ ἢ βιη} Π]Βὑθ ΓΠ  ΠῚ8 
πὰ ἀον Κρ]. ΑἸζδάθι!θ ἀσ ΥΥ̓ ̓ββθηβομαίοη σὰ θυ] ]η ἀδηκο ἰοἢ, 
ἀΔ5. 10} δαΐ ΘΙΏΘΓ πϑῦθη δῖα 'πὰ ὅδγο 1888 ἄἀθὴ σγδίβογθη 761] 

ἀ68 γ᾽ αὐϊοδηυβ (018 Η Επᾶὰθ) βϑόονσίθ ἄδῃ ἀγιἐξθη 7611] ἀθ8 ΕἸογθπίϊηιβ 
(015 Γ Ἐπι46) 56] }08ὺ Κο]] αὐ] Ομ θγθη Κοπηΐθ: ἀθγ τγαϊξογθῃ [Πὐογϑυ ὑζαῃρ; 
ἀοΥ Κρ!. ΑΚδάθπιθ, ἀδίβ 'πὶ διῆγε 189070}1 τπϑὶμ ΒὙΘαμα ἀπα ΘΟ ΠΟΥ 
θν. Μὰχ Οὐομβοσγυοι, 76ἰχὲ τη ΗΔ4]16, π86}} [{4]16η σοβαηαὺ ταγά, ἄθῃ 

Ποῦ οι άθσ Ηδηῃαβομυ θη ΕἿΣ τη] ἢ πολ σὰ ΚΟ] Δ] 6 ΓΘ}, ΒΟ ΘΓΏ 

ταὶ 4|160 ΑὈΚάγζαμρθη ἈΡΖιιηδ]θη. Αὐ νγοιΐθσθη Βθῖβθ πᾶ ρ6 10 ἢ 
[6115 ἀ16 διζθιθη Κο]] αὐ οημθη του] ἀϊογῦ, [6118 το ἢ νῸη ΘΙ δα [Βου- 
οΥἀθηἑ ! οπθ Οδηδυρκοιῦ ἀογ ΝΟ ΖΘΙ ΘΠ μσθὴ Ιη61π65 ΕὙΘΌΠ(68 
ἀθογζουσί. 

16 Ηδηαβου θη 81π6: 

1) Α -- οοά. γαεύ. σγδθο. 1818, Ῥουμαιμθη απ ἀβο τ ἴῃ ΕΌ]1Ο, 
284 Β] δ ον βίαγκ, Β]αἰξγααμη 28,5 »« 20,0 οἵω, ἥν  γαστη 23,0 »ς 14: 
ΖΘΙ]ΘΏΖ8}} 91; σὰ Απΐδηρ απα δομ] 5. γουβεϊιητηοὶε: δι15 ἄθιη Ἐπ 6 

Ὧἀ658. ζϑῃηΐθι οὐδ Αηΐβηρ ἀ65 οἰ θη ΨΦϑμνπμαηάἀονίθ: νοη φυγοὶ Ηβηάθη 

διυίϑεγϑὺ βου ] Πρ σΌΒΟΒ 6 θθη, νο ΘΙ οθη 416 οὐβέθ (ΕὉ]. 1--- 1005) 



ΕΤΥΜΟΙΟΟΙΟΌΜ ΟΕΝΙΠΝΙΜ. 8 

Βοιχῆρ; ΠΟρΘπα 810} διο ἀατοῖ 61 ηΖ61η6 ΑΚ γΖα θη σοι ἀ6. χυγοϑιύθῃ 
ΚΙΘΙΠΟΙ πα 5061] βοῃγι θοπάθη (1600. Ὁ18 ΒΟΒ] 8) ἀηέοσβομοιοῦ. 6. 
Θεβϑίθ Βοῦγθ 6, νγϑιῖῦ ἀν  Ὀ] ἀθέου 815 βοὴ ΝΟΒΟΙρου, μαῦ 86 1πη6 γ0γ- 

Ιαρθ ΖΑ] ἀυχοῖ 28 }}}10586 οὐὐμοργδρἘΊβοιο ΕΘΗ 6 σου άογθθη, ἵπὶ σΆΠΖΘΗ 
ΔΌΘΥ χοϑίγθαθυ 418 ἀθι συγ ίο ΒΟ τ ΘΙ θ6 1 τ] ϑάουρθσθῦθη. ΖϑΒ]γθίομα ἅπᾶδ- 
ΓᾺΠρΘη ἀπά Ζυβαχο τηδορύθ ὁὺ (ΒΟ 615 πὰ Βιιοῃδίαθθη Ε) 86 108ὺ 6] 

ἋοΥ Τυγο ϑιο δ αἴ18 ἀουβο θη  ουασο. )΄1΄6 Ὑγουθεγθηπαηρ δὲ ΒΘΕΓ 
ΠΔΟ ]ἄβοισ; Δοσθηῦ πα ϑρι!γιύι8 (θ] θη οἵ. [)6Γ ψυγϑιῖΐα ΘΟΆΧΘΙ ΘΓ 
μαὺ βοὶπὸ ΕἸ Δοὑρ Κοιἐβίθ]ογ. ᾿ὰ ἀογ δορὶ 86] δ5ὺ Ὀθῖη οΒγθι θη 
ἀυτοι Βαθυγ γουροϑβοχί. Εν γουνγοηἀθῦ οὗνγαβ δα Υ 818. 861 Ὑου- 
σϑπροι ΜΑ] ΒΚ ] θαομϑίαθοη (4. Β. Δ) υπὰ Κυγχέ ΖΦ. Τ΄. ποοῖ βίδυϊεου 
818 Αἴθβοσ ἃ. πη αγιίοῦ ΘΟΒΧΘΙ ΘΓ δὰ8 ἄθπι 14. Δ ῃγμαπάοσγί Πδὺ 
ΔῊ 288] γοΙἤθη δ θη Ζυβῆίζο δὺὰ5 δπάργθῃ Ου6]]6ὴ ἀπά τὺ δ ἀοΥῸ Υ 

Τιηΐθ ροϑιηδοιὺ, ἀ16 ΕἾΤ ὑη8 τουξϊοϑ 51η4., [16 Ηδηαβολ τ Ὀοριηπί 
76 χὺ τοῖῦῷ ΒΙαύν 1 υαἱὐέξθη ἴῃ ἀοΥΓ ΟἼ]Ἰοββα ᾿“λευρόττησις --ΞΞ Εἰ. Μαρι. 
9, 20. Μιὺ Εν]. 40 μαρίημὲ πο} ἀθπὶ γθο  β ΟΌθη θυ μα]ΐθπθη Κυβίοάθη 

(Θ) Θυδίογμϊο ΙΧ, ἀθὺ δοιιΐθ υπιξαίβε Β]αἰὲ 82---839, ἀδν βιθρθπίθ 
24-- 51, Ἃ6Υ βοοββίε 10---8, ἀν δη7Ἕίε 8---1ὔ, ΔΓ νἱδγίθ 1---ἰ (θη 
ΒΙαὐῦ ἰδὲ ἀπηθπηουιοτ). Εἰὰ ΓΘ] 6 ἀ16 ἀτοὶ ουβύθῃ ΘαδὑθΓ ΒΟ ΘΠ. 

Π6συ ποϊΐθυο Υ θυ δα  1ϑὺ: ΕὉ].49 Θυδί.!, Ὁ1 Θυδί. ΙΑ. ὁὃ 1Β. τ ΙΓ΄. 81 
ΙΔ, 89 Ε (μδοὶ 90 [6}}Ὁ οἱπ ΒΙαἰ ), 90 15, 104 Οιιαὶ.-Ζοίομθη [θα], 
112 ΙΗ, 120 1Θ. 128 Κ, 130 Θυκί.-ΖοΙ ἤθη (61, 144 Κα (μδοὴ 146 
Ιδὺ ἀ45. παιὐοὶβίθ ορρθὶ ]αῦν 468 Θυδί. δυβρθίδ! ]θη: δὰ ΒΙαὐΐ ἄδνοῃ 

ἰϑὺ ἤδὸ} 184 δἰ πσθυαπάθη πα ἀδῇ Υ [Ὰ]86}} πυπιθγιοσῦ), 150 Κ Γ, 158 

ΚΟ (ἄοοιῃ υτη αίβέ 88 80 σοχζβ]ία Ηϑέ μὰν ἀ16 ΒΙΆἐίον 108 159. 100), 

νὸ ἀ16 ογϑίθ Ηδπα βοβ]τ1οίβι), 101 ΚΕ, 109 Κκϑβ, 11 ΚΖ (18 [δ]βεὴ 
οἰ ηρϑ οί, γρ]. οθ68), 180 [ΚΊΗ, 194 ΚΘ]. 202 ομπα Θυκί.-Ζϑιοῃθη, 

210 ΛΑ], 218 (Ὁ) οἶμθ ιυαί.- Ζοίσμθη, 220 (πὰ ϑομαῦίθιι Θ᾽ Π68 
ΖΘΙΘΠΘΠ5. ΟΥ̓ ΚΘΠηΡαγ), 294 Λ[ΦΊ, 242 ΛΊΕ!; Ιου ἢ. ϑ:πὰ Οπαίογ- 

ἩΪΟΠΘΠΖΘΙ ΘΟ 6 ἢ. ΠΙΟΙδ ΤΠ ΘΓ οὐ Κοπηραγ. [οἢ νουιπαΐο: 250 (ὺ ΔΛ 5), 208 
(ΔΛ 2), 266 (Ὁ ΔΗ); νοι ἄδθιῃ ἔοϊρθπάθη Θαδίθγμο (ΛΔ Θ᾽ ἰϑὺ 488 θυβϑίθ 

απ Ἰοίχί Β]αἰξ, ἃ. ἢ. 16 δ'ῃβ πδὸὴ 218 υμὰ 219 νϑυίοσθῃ, σ8}1- 

ΒΟ ΘΙ Π]Π16 ἢ} 80 ἄϊθθοη Ὡοοὴ ἀδ5 ογϑία Β͵αίῦ 465 πϑομβϑίθῃ Φυδίθγῃϊο. 

Πδηη ΤΟἸΪχὺ Β]αὐἱὐ 281 ---284, πο πο ]οῃθη 2--- ΒΙαἐξον ΓΘ] 6 πη: ϊογϑαΐ 

ἰδὲ 280 οιῃσζαοσάπθη: ἀ16 Ἰοίχί ουμαϊίοπθ Ἴ]οββο 1δὺ Φωριαμός. Εβ 
τηῦροι ΠΟΘΙ οὗνα Ὁ ΒΙΆ ΟΣ μοίοϊμῦ βοιη; ἀ48 Εἰ γι] ΟΊ οι αἱηΐαίϑ[α 

41 Θυδίογπίοη θη ἴαβϑέ γ0}};: σγὰβ γοιΐθι [Ο]ρίθ, στ Ίβθθὴ ΜΓ ὨΙΟΒύ. 

2) 8 ττ-ῷό οοά, [μκὰν. βαποῦ Ματοὶ 304, Ῥονμαιιθη μα ἀΒο ὙΠ ἴὴ 
Ουδτὶ, 212 ΒΙΆ ον ϑέανκ, ΒΙαἐίγαιπι 29 »« 10,Ὁ, Βο ιν γϑαμῃ 11» ᾳ 12,0. 
16 Ζ6}] μ 8 }}} βου κὺ ἁβομθη 88 ἀπ 290. ΝδΟΙ ἀθιη ὑτοίβθῃ 
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Εἰγιμο]ορΊΚκου ΒῸ]. 2625 Πηάοῦ 510} ἀ16 δυρδκυιρύϊοη ἐτελειώϑη σὺν 

ϑεῶ ἱ μαΐω ιγ΄ ἡᾷ κυριακη ὦ τῆς ἡᾷξ ὅτε ἡνυξ ἢ) ἡ ἃ ἐκκλ, ὯΡοΓ 
γγ6] 06 ἸΘἢ βρᾷξΐοσυ Βδπᾶάθὶη σψογάθ. ΕΠη ΕΔΚβΊτα1]6 ρσιορὺ Ὑ106}}1 Οὐἰ- 
ἰερίομο Εϊογομέπα αἱ {πορ᾿ηεὶ ρμαϊοοσγαβμοὶ 1 20. Ὁϊ6 Βεμγ σομοτἑ 

ἄθπι Ἐπὰθ ἀθ5 ζϑθῃηΐθῃ οὐδϑὺ Απίδῃρ ἀ68 οἰ ξοῃ Φδῃγῃυπάογίβ 8ῃ. 
45 ρτοίβεα ΕἸ γηπο]ορίκοη 580} ]1οἰδὲ δυΐ ΒῸ]. 202 τ, πὶ ἔο]ρὶ αη- 

ταἰ δέ! θα μέθυ ἀθγ {Πουβ τ ᾿Ετυμολογίαι διάφοροι ἀπὸ διαφόρων 

ἐτυμολογικῶν ἐκλεγεῖσαι ἀδ8 Θ᾽ 6 ἢ 415 ἀαγο} ΜΊ]]6Γ θα κΚαπηΐο Εἰ γτηο!. 
Ῥαγνάτα, 018 ΕὉ]. 213 (]οϑβ Οὐκ). θὲγ ιοϑὺ :ἰϑὺ νϑυϊοσθη. 816 
Ηδηἀβο τ 50} ]Π1οβϑὲ ταῦ Θπμθῖη σγ θη ιυδύθυμιο, ἀθβϑθὴ ΝΟΙΊΙΩΘΥ 

(ΛΕῚ τοολὺβ ρθη δυΐ Εο]. 266 δυμαϊθῃ 18ὲ. Πδ8 Ῥογραιηθηὺ 1ϑὺ ΒΘ ὮΓ 
ἀὔπη, αἀ16 ϑ'οθ τ ΘΥΒΘΌΪΙΟΗ ΔΒ] ΆΒΒΙΡΟΥ 818 ἴτὼ Υ δὔϊοδηιθ, αἀδΖὰ 
δυ[βογϑὺ οἵδ δὰ ἀθὺ θρδηβοιίθ ρροάγάοκί. Αὐο ἀ1686 Ηδπ βου 
8, γ}Ὶ0 10} ρίαιθο, νοὴ ΖΦ 0761 ΘΟΒγοίθοσπ σοΐογειρὺ 416 ΘΟΒΤ (68 
ΘΙΠΘΏ, ΘΙΟΠΟΓ ἄδθῃ ὑτοϊίβογοη 7611 ἀοὺ Αὐροιῦ ἀθουμδμμι, ᾿δὺ ΒΘ ὮΣ 

ΚΙθῖη ἀπά ἰθὺ σὰ ἀον Ζ6116 βοηυθορῦ, 416 ἀθβ δηάθσγθη ᾿ἰδὺ θυ ΒΘ Ὁ] 16 ἢ 
στοίβοσ υηά Ἰἰορὺ βοηγᾶρ:; [ἢπ| σοῃὄγθη τοϊημἀθδίθηβ 416 ΒΙ δέον 48---ὅ2 
απὰ 146- 109.) ΤΙδ86. βοπάργρθαγο {Προγθὶ δε ητηαπρ ταὶ ἄθαι Υ͂ ὐϊ- 
σϑη8 [ἄηγίβ υομ 86]08ὲ ζὰ ὙοΥρ οι ομθη ἀογ ο τ χάρο πὰ ἀ1686 
σὰ ἄθη ΡΟ γβο θη άθῃ Εἰ θϑιζαί, ἀαἴβ, θη τηδὴ ἀδγοη ΔΒ θη ὐ, ἀΔ[8 

ἄογ ΕἸογθῃξίηυ ἀυγοινγος ΠΟ ΡΟ ψοβοΒ τ θθθη δύ, Ὀ6146 Ηδηά- 
ΒΟ ΣΙ ἤθη. 516} δα ίβογογ ἀθηἐ] 10} ἈΒΉ]ΠΟὮ 51πη4: 516. τη ἴββθη πα] ἀθϑύθηϑ 
ἸΠΠΘΓΠ41|0 ἀογβϑίρθθη ΟΠ ΤΟΙ ΥΒ ἢ 116 οηἰδίβηθη 86. [288 ϑυϑίθχη 

ἀογ Αδ]κάγχαμσοη, ΚΕ] ΙμΙρ κοι θη ἀθὺ Ιηἰασραμκίϊοη ὑμὰ ΟἸἸοββθη- 

Βομϑι ἀσηρ, 41165. βύπαμαῦ ἄθογοιθ. Μ|ΡὺΡ οἰπίρου Υ̓ ΔΒΥΒΟ ΘΙ] ΠΟ Κοὶί 

1) Μός ΠΟ θυ θῖ86 ἠνυξ, ἀν ϑριγιία8. ἰϑὺ ἀπά δυ!] 1 ἢ. 
2) 1ἰοἢ δᾶῦ6 Ιδῆρθ ρσοβομνδηκί, οὐ πιο νἹθ]] ον δὲ Βογαῖθον, ἄθπλ ἀϊθ 

ϑογῆρο ΒΟΒΓΙ παν! 0, 416 806116 818 ΚΔ] στα 860} ὈΘΒΒΟΙΓ δηρονγδμηῦ ψΆΓ, 
ἀθ σϑῆζθῃ οάθχ σοβοιγι θη μαΐ, ψὶ6 ἀἰθβ τοῦ. 106}}} πιϑὶηΐθ, [πὶ ἀοσ ΤῊ δὺ 

6 ἤθη ἀἷ6 Ζῦρα ἀθδγ βίθι)θῃ Βοθτ ἔθου μα κομδαγίθη ΑὐβαὺΖζ ἴῃ Θ1Πη6 Βοῃγᾶροθγο 

ᾶρσο ἅδον υπὰ ψογάθῃ στῦὔϊβογ. ΑἸ]θῖη οῖμο Βοορθδοβίθηρ ἄρογ ἀϊ6 ΑΌΚυγΖα ρθη 

Ὠϊπαδγχῦ το ἢ, ἀἰθβοσ Αὐϑιοῃῦ Υ061}}18 ὈοΙζυϊγοίθη. ὈΘΥ ΠΟΙ ΓΟΙΌΟΥ ἋΣ 8061] 6 ὴ 
Βοδ ζῦσα πθὈτδαομὺ (πο ΘΟ ρτοῦθη ὑπᾶὰ ἄθη ΝΟ ΖΘ Βα σοη τ. Ο0μ8- 

ὈγΌΘΒ8) Κἂν ἐστίν Ἵ ΔΑ πᾶ ἈΠΗΠΙΟΠ6 ΕΟττηθη, 80 ἀαθ ᾿πιπιοῦ ἀθν Οτιπάβέγι ἢ 
ΒΟΥ Βογνογίγιἑ, ἀοὺ ϑΟγΘΙ ΟΣ ἀδὺ βοτὰ ᾿ΙΘροπάθη ζῦσα ἀδρορθη 5» ΟὐδΥ 

“τ, ΜΟΌΘΙ ἀΟΥΓ Ηδκοη ΠῈΣ βολτδοῦ ἀηρσοάρυϊοῦ ἰθὺ. αομδὰ ἀθηβο] υθη {Π{π|ργ- 
8616 4 ζροίρσοϑῃ αἴθ ΒοῦχοιθοΥ ἀ68 γαθσθηυβ. ΕὔΘΏ80 βοβαὶπί ἀϊθ βοργᾶμο βου στ 

ἴῃ ἄἀθγ ἤδμοὶ ξῖ [ἅν ξήτει χὰ Ὀϊοίθη, ἄϊθ β61}6 ζῆ, ἀ1ὸ ΑὈΚίγζαπρ ὃ Γγ ὄνομα 
ΠῸΣ ἴῃ δυβίοσγοσ, Ἵ, Εν ἀπό τὰν ἰπ Ἰουδίθυου βίοι σὰ ἤπάθη. Ποῖ Κὔπποη ἄρτ- 

ἈΓσα βοϊύθποσο ΑΒὈγουϊαίασθ ψοηὶρ οαὐβομοι θη, ἀὰ ἱπ Ἰπηθὴ στοίβο ΜΑπηρ- 

[Ἰ σκοῖῦ μογσβομῦ, Εὔσ ἀ16 Ὑοσγίο]υπρ 150 ΟΒαγα Κὐουβἐ 56}, ἀα να ταῖῦ ΕῸ]. 1485 

ἀογ 19. υμνίογηϊο αηᾶὰ ἄν Βιυομβίαθο ᾿Ιῶτα δηᾶοῦ: οἱπο 106 ϑοιία 18 ἔτγοὶ- 

3θ᾽δββθη. Μι|ιὼὲ Βὸ]. 140 θορίπηῦ Οπαίογπῖο 90 ππὰ οἷηθ ποὺ Ηδμηὶ. 



ΕΤΥΜΟΙΟΟΙΟΌΜ ΘΕΝΟΌΙΪΝΙΜ. [ 

ὙΥΠΓΔ ΤΠ ΒΟῸΣ βαρθη αἀὔγίθη: ΑἹ ἀπὰ ΒΒ βίδιπισημθη γὸ ἀθιΒ6] θθη 
ΘΟΒΥΘΙΌΟΥΡΒΒΓ. 

ον ΕἸογθηξποῦ ὑοάοχ ἰϑὺ βοι]θοηὲ ογ μα] θη. 16 ογυβϑίθῃ ἀπά 
Ιοὐχζίθῃ ΒΙβἐίου, 50 }16 δἰ ῃΖθὶπ ρθη ΠΠΟΥΠ81}0 465 θυ 8:πα 

ἀασοὰ δαομεινρικοιῦ ἔαδὺ ὉΠ]ΘΒου] ἢ ρονυγογάθη. ᾶΖὰ Κοιηταΐ, ἀδ5 
ΜΊΠῈΥ δὴ αἰθϑθθὴ υὙϑυ]οβομθπθη ίθ!]θη υἱἹϑ] δο ΕΒ οαροηίθη, ἋΟἸο- 
Ὀογίβοῃα ΤΙ Κίυγ τι. ἃ. δηροτθηαοὺ μαὺ: ἰοὑχίθσο ἢδὺ ἀ16 δἰέθῃ ΘΒ ΓΙ Η:- 

Ζσε ποὺ ἀθαθ!ο ροίαβθθη; Ἀπάθσο Βθαρθηύθη ᾿ΔΌΘη 8ὴ γ]θ]θὴ 
5 .6116ῃ στοίβο, ἀπο] σαῦμθ ΒἼΘΟΙΚΘη Ἀπ θυ] ββθη, 6] ο 6 πο ὐβ ΤΩ ΘῊΓ 
ΖᾺ ΘΥΚΘΠ 6 μοβίαξίθη. Αὕοὰ τὼ ἀθιὴ ΕΒ]ΟΥΘη 5 δῦ ὯΠΒ ἀ485 δυβίθ 
ΒΙαὐδ νϑυϊοσθη, 416 [οἸζθπάθῃ 8:πηἃ Ζὰμὰ 161] [Ἀ]50 οἰηρθογαποῦ, γ716 
10} ἴπὶ ῬΒΙΠ]οΟΙοσυβ 48, 451 Εἰ ἀαγροϊοσὺ μαθθ; πϑμγθπα ΒῸ]. ὃ δὴ (85 
Ἐπάθ 468 Βυομδίαθθηβ 44 σομδτγὺ (μοι ΒΙαὐ 52), βιπα ἅ16 δῃάθση Ζὰ 
οΥάπρῃ 1, 2, ὅ, 0, 4: δὴ 4 βολ)οίβέ ἀππ ξο ραν ἴ, 6 1068 488 Θυδ- 

ἰοΥΙ ΟμΘ ἢ Ζϑι μη Βα ἐγᾶρῦ; 416 ογϑίθ ἴβᾶρο Βαίθ πὰν 1 ΒΙΑἐξον.) Μ| 
ΕῸ]. 14 θορίπὺ Θυδί. Γ᾽, ΕῸ]. 22 Δ, Εο]. 29 νϑυϊοβοβθη Ε, Εο]. δ8 

ἀρυῦπο Ἡ, Εο]. Ο] οὔπο Ζθϑίομθη, δου. ἀδθυῦ οι Επαθ 468 Θαδί. 

ΕῸ]. 69 Ἔθϑηβο, Εο]. 77 [[4(]. ον ΕἌ ΒΟ ΚΟ] ατηζαίβὺ παν 416 ΒΑ ίον {1 
θ15 81 (8 ἰδὺ δἰῃρϑείθοῦ; 68. ἔθ] πιομίθ), ΕὉ]. 82. οὔπο Ζθιοἤθῃ, 

00 1Γ, 98 οὔπα Ζοϑιοββη, 106|1Ε, 1145, 122 οὔπο Ζϑιομθη, 130 ΙΗ, 
138 Ζϑιομθη σου ]βομθη, 146 Κ, 1δ5 οἢπο Ζθισμθη (πᾺγ 018 100, Τογ]Ο), 
161 ομπθ Ζϑιοβοῃ (Θαϊη1ο), 110 ΚΓ, 118 ΚΦ (ἀϊο ΒιΙδ[ίον 181. 182 
Βἰπη 4 δ᾽ η2601π5 οἰηροκὶορί), 181 ΚΘΟῚὶ (ἀογ Φυδίθσηϊο ὙὙὯΣ δβθι 8 66Γ- 
ΒΘ Ἰκοσηθὴ πα ᾿ΙΒὺ ἔἈ]860} σοθυμπάθη: 416 ΠιΘΙμοπἔοϊσο ἰδὲ 187. 188. 
186. 180. 190, 192. 191. 102. ΒΙαιέ 180 απὰ 198 Βϑηρθῃ ΖΟΒΘΙΉΠΊΘΗ : 

810 ι]ἀοίθηῃ οἰπϑὲ ἀδ8 αγι εξ, 16ὑχὺ Ὧ485 δυ!βογϑύθ θορρϑὶ θ]αὐῦ 468 Θυδ- 

[θγη10), 1904 Καθ, 202 οὔθ Ζβιομϑθῃ, 210 δρβηβο (ΒΙ]αἱὺ 21 τγὰγ 108- 
ὥΟΓΊΒθθη ὑπα δύ γϑυκϑησὺ οἰ ηροηοῖοί, 80 ἀδίβ, 88 συ Πρ] ἢ 21" 

ΜΆ, 7οἰχὺ 215) 180}, 218 Κ[Θ], 220 ΔΛ, 284 ΛΑ, 242 ΛΒ, 20 ΛΓ, 
208 ΛΔ, 266 ΛΕ. δ'ϑρΠεμῃ ἀδγ (οάδθχ πιομΐβ ΠΙΘὮΓ 818 πὰ, ἀ48 Εἰ. 
Ῥαγνσαμη ποοὰ ϑηἑμ οὶ, πιγὰ Κααμι ΤΠΘΩΣ 818 ἢ υδύθυη!ο ἔΘΏ]6η. 

19 Ηουκυμῖ ἀθ8 Οοάθχ ᾿ἰδὺ ὑπθοϊαπηῦ, 1646 }8}18 ΒΥ ΟΥ̓ 61Π6 

Ζο1ῦ τῇ Βεϑιὺς ΝΊοΟΪδο 48 ΝἸΠ011}8 (ροϑίοσροη 1451), Κἂπὶ δὺβ ἀἼθβθιῃ 
8ὴ ἀ85 ΚΙοϑίον δὲ. ΜΆγοο ὑπ στυχάθ 16 Γ σοὰ ἄμηρθὶο Ῥο] ζίδηο Ὀ6- 

1) ΒΙαιῦ ῶ υπά ὃ άπμοη ζυδαχαμιθη υπα Ὀϊ]ἀοίθη ἀ16 ΜΙ 6: ΒΟ ῆθη 1 
υπὰ 2 [610 οἷα ΒΙαὐν (θηΐμαϊίομα ἀ16 Ο]οββθὰ ΖΦ] ΒΟ θη ᾿4γῆλαι υπὰ "“γυια). 

ΒΙαἰέ 1 Ὀοριπηὺ ταῖῦ ἀοσγ (]οβ86 ᾿4γανοῖσι, ἀ88 ΟΥΚ θ᾽ (ἀ8 ἀ16 γου]αρα νοὴ 
Β βοῆοῃ ἀἄϊ6 α]οββθὴ ἀυχομοίπδηᾶθν μονστὺ μαὐ 6) ΠΣ ὯΠ8. αὶ Αβρα ᾿βυρτάκη; 
ἀϊο αγδίβο ἀθ8 γουϊυβίθα χοϑβίαιίθῃ ἀἷθ χὰ ὈΘβργθομβοπᾶθπ Αὐβεῖρο υπὰ ἰἴθοτ- 

ΔΚ θοι θα σοι (ΒΘ γιηθομβ Εσηλ]. ὑπ ἀδ8 βοβθῃ. ΜΆρπιπι) 2 ὈΘΓΘοΒμθη. ΕΒ 

Κϑπῃ Και ΠΟ ὮΥ 418 οἷη ΒΒ] ρσούθβθῃ 861η, 
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παὐζί!; υπΐρυ ἄθιη γ᾽ ουτηοσκ ἀ98 Κ]οβίου Οὐ Ἰκαυβ: ἢ θαηοο ρῥγληῖ0 

62; ραγίο οὐοοϊάρηἐϊδ Ῥοςσαδι ἰδέα ἐπι σύθοο οσοπυοηΐξι5 δ. ΜΜαγοὶ 46 βογ(οηίϊα) 

ογα(ιηῖ5) ργοαϊο(αἰογ) ἀδ μογοαϊίαίρ ηϊοοϊαὶ 6 πίοοϊβ Ἀδὺ ῬΟ]ΖΙ πο 

18 ὕουβοθυ!  σαροξιρῦ: Νίοαβ ηιασῆβ σγαμιαίίοιια. ἐπι οἰψηιοϊοφίαϑ 

μορεπην οἱ υογϑογίὴν σγοοογ. θη ὕὔγβθργαηρ αἴ βου Βοιπουϊπιην 

805 ΑΘΓ π}Πϑνουβίδη ἄθηθη Αὐΐβομτ δ 465 οἱηϑὺ ἄθιη ῬΟ]Ζίδηο μθ- 
μὄγιρσοη Οοά. 5. Μάγοι 803. μαὲ ΜΊΠΟΥ τὰ ἀ6Γ γογγθαθ τοδί; οὐ γί. 

ΑΡΟΣ Ρο]ΙΖίδηῃο παὲ 416 Ηδηαβοιτν πιομξ ὩΠΓ 50] 08ὺ Ὀοηαἰζί, 
ΟΙ' Βαὺ 5168 δι ΕΓ 810} ΟΡΊθγθη ἰΆβθθῃ ΟὗθΥ ἴῃγο Κορὶ υπά ἴὗθοτ- 

ΔΙ οἰ ὰπρ ἀυτο οἰπθη δπάθγη Ηυμηδηϊβέθη ροβῥα ἑθἑ, τππ4 ἀἄϊοθο {Πρ ου- 

ΔΥθοΙθαπηρ 80 Ἰδηρϑῦ Ὀοκδηηΐ. 

Π 8. δοιβύα Εἰυυβο!ορίκοι ἰδὲ τη ΔΒ μοΙὐ πϊομξ σὸὰ ΜΊ]ΠΘΥ οδμΐ- 
ἀδοκύ, βοόβου μη Κϑὴ μαὺ 685. Ὀοπαΐχί) πα ΟΥ̓ΆΠΙΘΓ 68 ἴπὶ ΕἸ πσαηρ 
468 νιογίθηῃ Βαπᾶθβ ἀθν Απροάοία ῬΆΓΙΒΊΘη818 4185 ουβίθβ 4116 ἡ Εἰ ν- 

τ] Ομ κα ὈΘΒΡΙΌΘΠΘη. ἀπα ὑτοίβο Ῥγόθθηῃ ἀδγδὰβ Δρρϑαχιοῖκί, Π6Γ 

Οοά. Ῥαυ5. 2120), νοῦ ψϑίσμθιι ΟΥ̓ Ὀοπηοσκὶ ᾿ΐσ οοάϊοα ἰρβίο 
φμοάαην απόοηψηῖο αμοίογο Απρφοῖϊὶ Ῥοϊαρὶ οἷα {μἰξ, ἰδὲ δ] 0 ἢ ἴῃ 

ΒΘ Ὶ 6 ΠΔ σ,ΒΙ ΤΠ Βοῇθη 161} οἷημθ Κορὶθ ΟὐΘΣ υὙἹϑ πθὴγ οη ὐχοογρὺ 

ἀο8 ΕἸογθηδπαβ (ἀπ ΦΎΕΙ ΒΟΜΟΒ] ἀ65 στοίβου. ΕἸ τ ΠΟ] ΟΡΊΚΟΙ 88 

ἄοϑ. Ῥαγγιι); ἀ6Υ πἰοῦ ἀπρϑ]θηχγί ϑομγ ΙῈ Ππαὺ πομὺ βο]ύθηῃ ἀϊθ 
γοΓἀοΥΌΠΪ8806. 465 ΟΥ̓ μ818 ἀασοΒ οὔ ΚΠΟη6 Κομ)οϊζθα θα ρϑῃθ}}}, 
ΟΡ 6] 586, γγ88 πὶ ἰθοΥ ἴβϑι ΟὐθΥ ἀμγθυβέβῃ ]Π 10 ἢ ΒΟΒΘΏ, ΒΟΡΆΓ 
οἰηΖοῖπο Ζυβάθζθο αὰ18 ἀπάργθη Τ 6] 6 ἀοΥ ΗΔ ΒΟ} }}}Ὲ} ΟὝΘΥ 88 Δηάθγθῃ 

Ηδμἀβο τ θη σοιηβοιὶ (80 σα ἈΡ ΙΥ̓ 12, 18 ᾿“μίς, 12, 4---11 Τά- 
θίχος 18 χειροτονεῖν), 8. 861υ8ὺ Βοιπογκαηρθη ψ|ιι0 14, 2 ἀπὸ τοῦ 
ῥέω καὶ διαρρέω υπὰ 14, 4 ἴστημι στάδην ὅϑεν καὶ ὀρϑοστάδην παρ᾽ 

“Αἰσχύλῳ ἐν Προμηϑεῖ τυροῦίσι, θοῦ α16 Βοπαύζχαμηρ ἀ6γ ΕἸΟΥΘΗ ΠΟΥ 
ἩΔΠ βου} βύθῦ βοῆοη ἀυγο ἢ αἀ16 Αὐβύγδῃ} ἀογ ΟἼ]οβ8θη, ἀθγοῖ ἀ88 

ἀπρπθ! 6 Μοιάθη 8116Γ νϑυ]οβοβθηθη ϑ 6 ]]θὴ οὐογ ἀυγομ ἴίβομο Ετ- 

δδμζαηρθη ἋἀΘ ΒΘ 6 510 Π6 7, πὰ (ΘΓ δ᾽ θη 8018 ΑἸ ΘΒΘΙη 

ἀγι ίοη οάθχ (68 θομίθη ΕἸὑγτηο]οσΊκου ἰϑὺ 416 ΕἸ Κϑηηΐη!8, ἀδ(8 
(οα. Βὶ ξὰν Ζοιὺ ἀ68 Ρο]ζίδηο βοβοῃ ΠΗ] 1Οἢ ἰγαισι, 16 οὐχ, οηὐ 
8611} νγδγ. ὃ) 

1) αὶ. Εριβῦ. Οὐῦ. Π 2719, ταῦ πὰ ἰὼ ἄθη Αὐβσὰρ Ορυβοα]α 115 Ρ. 662 
φυσι Πρ] Ὦ. 

2) ΡΑΡΊ ΟΣ ΒΔ ἀΒοσ Ὁ τη ΕΌ]10, 284 Β] δ οτ βίαγκ, Β] αὐΐγϑιτη 28.»«20,ὅ, Βοισι- 

ταῦτῃ 20,8 »«18 οἴη. 16 νϑυβοβιθαθηδγθροη Βοϑίδηα δι] βομθῖπθη δ ἢ ἀυγο ἢ 

γογποῦνθη ἀυτοποιπδηᾶθν μχοοσησηθη. 88 Εἴγτηο]. Ῥασνυσῃ Ὀσριππΐ ΕὉ]. 97: 8 ἢ 

οἰποπὶ δύο δὰ8 1 ὈδηΐοΒ; ἀδ8 Ῥτοθθδυοκ ἃὰ8 ἀθπὰ αἀθπυϊπυτα Ὀδριπηΐ ΕῸΪ]. 48τ, 
8) θὸῦ ἄρθπι Ῥγοθοϑυϊοις οηἰβρσγθοιθηάθ 1611] ἰδ αὐχοάγιοκί Απ, Ῥαγ. ΙΥ 

Ἴ, 222-11, 4: ΘΟ 806 68 Ζὰπιὶ ζτοίβοῃ ΤῸ] ἡϑορκΚο] αὐϊοπίοσὺ; Ἃ16 Θ᾽ ΘΙ ἤθ ἢ 
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16 Ηουκυηΐ ἀοΥ Ηδῃ βου θη 4 ππὰ Βὶ ᾿1ϑ ποῦ ἀπθϑβέϊτησι- 
ΔΓ; ΠῸΣ 80 ΥἹ6] ΚΟπηθη ΜῈ ΠΟ ἄθη ἐγ βϊοῃθη {[Ππὐρϑυβασ μα πρθῃ 
γῸη ΡΊοσγο Βα 0] (Σ᾽ Αϑαψο ἀὲ ᾿ἰοβϑαηο) βάθη, ἀδίβ. 8516 πίοι ὺ 8118 
Δ 10 8116η, ΒΟΠΟΘΙ ΔΒ ΘΙΠΘΙ ὈΥΖΒΏΙΠΙΒΟ θη ΘΟ, τοὶ δύ ρθθ. ΠΟΥ υ- 

αἰθσοη πὰ σνορ ΒΟΥ ββογθίροσι μοίογι σὺ 8:π4ά. Πθῦ ΒΟΒΓΗ. 

Ομαγακίου ἰδὺ ἀυγτομδιιβ ἋὉΥΓ γορ Βα. ῈΕὉ] (5. 80 4.) 8415 ϑδέψίο βόυδγε 
ὈοζΖοισμποίθ: ᾿οἢ ἤζητο δἱηῖρσο μη] Ποὴθ Ηδπαβογ ἤθη, ἀ16 ἰοἢ γάμου 
πητα ἐὑο] θ.Γ ἀπο ἄθη ΕἸπάσιιοκ στοὰ ΑΓ πὰ Βὶ ρζοβθῆθῃ υπᾶὰ τ 

Ῥμοίορτδρ θη γὙῸ «4 γουρ! ἤθη ὨδΡ6, 8ῃ, ὑπ ἈΠάΘΥΘἢ 61} ὙΓΘΙ ΘΓΘΒ 

γογάγίηρσθη δυΐῖ ἀἸθθοπὶ (ὑοῦ ζΖὰ θυ] θομΐθση. ΟὐἹθοΊβομο Ρα]δο- 
στρ ἢ16 ἰϑὺ Π80 ἢ ἀθῖη ΑὙΒΒΡΓΟἾ 61 Π68 στοίβοῃ ῬὨ]]Ο] ρθη Δ]]ογάϊηρβ 
ΠΟΘΙ [Κοῖπ6 ΥΝ ἸΒβθηβϑομαῖθ, ΔΌΘΥ 816 850} υπὰ ψιγὰ 68. θ᾽ ῃση8] τογάθῃ 

ἈΠ4 πιὰ8 βονγοὶῦ ρϑίδηρθη, 416 Οθηὐγαὶραηκία σὰ Ὀθβύμπημσηθη, σὑοη 

ἀθῃθῃ 88 416 δἰ ῃζθίπθη Οἰδύϊζαμρσθη ἀοσ 1 ὐθγα 516} Ὑ]ΘάΘΥ ὙΘΓ- 
Ῥγοιἑοὺ ὨΔΌΘΗ. 

Π1᾽6 Ζάρε ἀδὺ βοισγῆρ ᾿Ιορθπάθῃ Ομ δ πὰ συημβοηϑὺ ϑαίβοι- 
οΥ̓ἀΘμΠ ΠΟ ἈΒΗΠΟὮ ἄθηθῃ ἀ08 θυ ταΐθῃ Οοά. [ψδυγοηί. ΧΧΧΙΠ 9, 
ἀογ Ηδιρ δ ἀβομγ ἀθ5. ΑἸΒΟΏγ]ο5, ϑορμοκὶθθ πὰ ΑΡΟ]]ομῖο5. Μϑδῃ 
ΠῊΔΠ8, τὰ 6168 Ζὰ ορῆπάθῃ, 8116] ηρΒ ἀ16] 6 θη ΑἸ ΒοΒηϊο, ἴῃ 

τ] οῃ θη) ἀ6Γ σΒγΘΙ ΡΟ Κοίπθη ΑΠΪδΙ8Β μαὐΐθ, δ βομθη ΜΊΠΙΒΙ6]- ἀπά 

Μα]υΒ ΚΟ θα ο βία θθη ΒΟΥ ΟΠΟΥ Ζὰ ΒΟΒΘΙΆΘΠ, 8180 Ζ. Β. ἀ16 ὑποϑέδσεις 
ἀθὺ θ᾽ πΖϑίπθη ὐοῖκα, νυ ρ θιοῆθη. 0)΄᾽΄᾽6Ὸ Ηδηαβοισιῦ δὲ ὈΘΚδμη ]10}} 
γοη ΑὉΓΒΡα δὺ8 ΟἹ Ο ΒΘ δ μα σορσγδοδὺ πα Ζυαμδοηϑί, ψ16 ἀογ Οοά. 
ΕἸογθηθπιβ ἀ05 ΕὐγιλΟ] ΟρΊΚΟΙ, ἴῃ ἄθη Βοϑιὺΐζ 468 ΝΊοοΪδο ἀβ ΝΊΟΟΙ]Ι 
ϑοκοιησῖθη. Ὠ 1686 106 Ηδηὰ ἢδὺ ἔθυμθυ, σ71]6 Βοῇοη Βδπά πη Ὀοιποχκίο, 
ἄοπ [μδυτοηΐ. ΤΠ 10, δηὐμαϊίοπα 416 ἰθαϊομβέθ ἀθβ 861}. ΟὙθβΌΟσΊοΒ, 
ΘΟΒΟΒΤΊΘΡΘη; ΘΌΘη580 ἄθη Τμθοἀογοίοοαοχ Χ 18, νγϑσμο. δυοἢ 1 8]]6ῃ 
Αὐ βου] ομ κοιύθη νὅ]]ρ ταὶ ἄθη ΕἸ γιλο]ορίκα ἀβογθίπβεϊπησχαῦ: πο 
ΕΓ Ζοϊμ πιὸ 416886 Ρ4]4 βοσυρίδιμογθ, Ὀ814 πο ] βϑίρογθ ΞΟΠ, 

ἀϊΘὸ Βυοβμβίαροη δ] ἃ θηροῦ δηθιηδη οι σοάγδηρί, 814 ποιοῦ δι8- 
ΘΙΠΔΠ ἀρ ζοζοζθη: δ ἴῃ ἴῃ πὶ Πουυβοὺ ἀ88 ρ]θοηθ ϑγβύίθῃ ἀθγ ΑΡ- 
Καγζαμροη. ΑΒΜ]Π1ΟὮ ΒΟΒΙΘῊ ΤῊΓ [ΘΥΠΘΥ ΟΘΥΓ Ζυγοιύο Τ6}}] ἋΟΥΓ ἨοτηοΥ- 

Βδηαβο τ ΧΧΧΙ 1ὅ σου Βορίμη 408 Βιιοηο8 Υ 80, 51: ΠΟΥ γὙ0}} ἀ61- 
Β0] θη Ηδπα ϑπά]οὴ Β]αὐὺ Ὁ ἀπὰ ὅ6 ἀ6Γ ΑΥὐ ΥπΘΒ οβδη ἀβομτ ΠΥ 6. 
ὍΘΙ νούϑαβρθμοπάθ Ηβδιρίθ!! ἀθυβθὶθθπ ζοὶψὺ βθῃν Κ]βθῖπθ, 583061168 

[συ πιο ΟΥδΘ 8 δἱπὰ Ὀδαδαξαῃρθ]ο5Β. Εἴη Βο]αδίθῃ ἀθ8 Αρραγαΐβ τῃϊῦ ἄθῃ 
τ σ ]οθο γασίδηΐδη βομῖθα ἰογβύδθισ. 16 Αὐροιίδασὺ ἀ68 βοῃγθι ΌΘῚ8 ζοὶρὺ 
Β0 ἢ} ΒΟΏΟ πῃ ΟἍΥ ΒΘΙὨΘΏΪΟΪσ 6 ἀοὺ ΟἸοββθη: 1. 2. 8. 4 - ὅ. 88. Τιοησηὰ υπὰ 
ΒΟΒ]ΪΒ στοὰ 86. 39; ΠΙθγαυῦ οἷ δὰβ 6]. 41 Βοσδυβρθῃοῦθποθθ ϑϑίζομθη ὥΣυρα- 

κόσσιος διὰ δύο δα γράφει Ἡρῳδιανός; ἀδπη οἷη Ἰδηχοτοθ Εχοθσρὺ δὺβ Βυοὶ- 
βίβθθῃ Η, 6]οββθ Ἦν (Ζθπο  ο8): δἰογϑυῦ 18. 90, 19 ἃ. 8. Ψ-. 
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ΘΟΒΥ  Ζίρο, ἀ16 8ΠΠ6γάϊηρθ ἴα ΔΙ] ΘΙ θΊ πθὴ. ΘΠΡΘῸΓ 8ΠΘΙ απ ἀογροαγϑηρί 

ΒπΠἃ, 418 δὶ ἄδθπη ψυγοιϊΐθη ΒΟΒγΘΙθΟΥ ἀ6γ Εἰὐγηπμο!ορῖκδ, ΔΡῸΓ ἀθη. 

561] 06η ΟΠ δγα Κύρου ὑγάρϑη. 1) 
Επρ γογναπαΐ ἀθῃ βοιμσγᾶροη Ομ χάρθη ΒΟ ΒΊθηθη ἔοΥΠΘΥ α16 

4.5 Μαυϊίποηβιβ Π]. ὮὨ. 7, ἀθὺ θεϊκαημῃέθῃ ΑΡβοιυν ἀ6Υ Αὐθέμαβῃδηά- 
ΒΟΥ ἀ68 ΟἸΘΙμθ 5 ΑἸΘΧΘΠἀΥπυ8. Αὐ ὙΘΠΘα 2, γὸ τὶν ατδαΐ 5ο- 

ΓΆΏΖΟ0Β θοϑομάργο αἴθ ἀ88 Πυτομηηυβίθστι ἋΣ παϑιϑέθη ἃ] ἔθη Ηδμηά- 
ΒΟ τ θη οὐ] οὐθσίθ, πθηη6 ἰὁἢ ΓΟΥΠΘΙ 818 51:0 Π6 Υ γ0 ἀθγΒΘ] θὈΘὴ 

Ηδπὰ Αἀάϊίαμι. Υ1Π11 (Ατιβυϊάθ8). ϑίαγικο {θυ βετπτηθηρ πὶ (16- 
Βδιη γα Κίοσ ζοὶρὺ [ΘΙΠΟΥ ἀϊ6 Ὀογάταΐθ ΠΠ|ΔΒΒΔηἀβομυν ὕοη. 4 
Μαγο. 454. (Θ θη 8}15 σοὴ Αὐτϑρα δὰ8 Οὐ ΘΟ α]δηα σοὈγβοἐ), τυ16- 
ΜΟἿ] 4858 σίθι! ἀδάυγοι οὐβομσοσὶ πγὰ, ἀαβ ἀογ Τοχὺ σοϑιῖῦ ὑτοίβοσ, 
ἀϊθ ΒΒ] 6 ἀδρορθη ΚΙΘΙΠΘΥ ζΘΒΟΠΓΙΘΌΘΗ 51η6, 815 416 βοιγᾶρθ οι τ 
ἴθ ἄθῃ ὈΙΒΠΘΥ οὐ θη Ηδη βου θη σι 856) ρῆορὺ; δὶ πϑομδύθη 

ΚΆχτηθ ἀθῃ ὈΙΒΏΘΥ οὐ ηΐθη ΗδΗ ΒΟΥ θη οὗνγα 416, 8] ΘΓ ΏρΒ Βοτρ- 
ΓΆΙΟΣ σοβοβ συ θθμθ ῬυΌΚ]ο5- ΕΠ] πη. ἢ 

5Ὸ ὈΠΒΙΟΠΘΙ 8}1 4168 παίμγροιμδίβ ποῦ δῦ, πα 80 50} } 810} 
ἄϊο86 {9π8] ὉΠ μοῦ δυο βίθιροσέ, ΘΏΏ ΤΙΏ8η ΟΆΓ 616 Εἰ π οκ]ὰπρ; 
ἀρββϑίθοι ΠυοίαθΒ ἀυγο τρθῆγοσο ΜΘηΒομ πα ο σὰ ογγαίθη βυού, 

πηδορῃύθ Ἰ0ἢ ἀθῆποοὶ διῇ δϑἰμθη ἘΠΠάγΟΙς Ὠϊηνυθίβθη, ἀθ6η ἸΘἢ ἀΒ11815 

Βαεαίίθ, ἀδίβ ἠδ] 0 (6Γ ΕΓ ἀπ5 ἐγ ποδί γογίγοοσ ἀἸ βου βοθγθι- 
αὐ, Βδδπθθ, (6Γ ΟἼθ}116 ἀθ8 Ασοίμαβ 18. Μριιὺ ἴἢπι ζοὶχὺ 6]Π6 
ΌΠάογθαγο {Πογθι πϑϑϊηταθηρ 6 Γ ἔγθι 0} παϊπἀθθέθηβ θἷπ (ἴθη6- 
γαιϊοη ᾿ἄπροῦθ ΘΟΒΤΘΙΌΟΥ ἀ68 Βαδγοοοϊδηυβ ὅ0, ἀθῃὴ 16 Δ] ΓΑΙ ΠρΒ 
ΠῸΓ ΒΒ ΘΙΠΘΙ ὙΟΥΖ Ρ]ΘὮΘΠ, ΩΓ ἀἼΤΟΒ αἷ6 αΐ6 468 Ἡθγτῃ ἰπρτ. 
Βγναίογ ἀθουτα τ  ο  ἰθη ῬΒούορταρῃ!θ Κθῆπθ. Βαγοῦῦ. ὅ0. δὔϑὺ διδΐ 
ΠΟ ΠῸΓ 116 ἢ, ΒΟΠΟΘΙ δυο ἢ ΘΙΠΘΠ 50 ἐὑγο ἢῚ 6 ΘΏΠΟΙ Ἃ(οΓ 

1) Μδῃ υϑυρίθῖομθ Ζ. Β. Β]αὐῦ 22 ἄθβ ϑιυμοβιοβοοάδχ τηἱὖύ Β]αὐύ 61 οον 144 

ἀογ ΕἸοΥΘ ποὺ Εἰὐγταο] ορ  μμ8} ἀβο τ. ---Ἕ Α]8 δ ]10 ἢ} ἀδν βοιμγάρ)ορομάθῃ 

οι οὐ πο ἸΟἢ 88 ΕἼΟΥΘΩΣ ΠΟΟΒ: ΧΧΧΙΠ 24 Ἠοπιοσ, ΠΙῚΧ 9 Προιμοβίβμθῃθβ, 

Υ͂ 8 ΟἸδηγηθηβ ΑἸοχϑπασημβ, ὨΧΙΧ 19 7οβϑορμοβ, ΧΧ 8 Οδβϑῖυ8 Ὠΐῖο, Χ 4 Οδΐίθμα 
1ὰ Ῥαυ]υβ; 818 σοσϑπαὺ θη Ζίροῃ ἀδγ βύθ:] 6 δου ΧΧΥΤ 28 Μαποίῃο. 

2) ὕοῃ δπάοσθῃ Ηβμάβο γι θη δὺ8 ἀθυβο] θα ϑομυ]ο οὐἅμπο Ἰ6ἢ ποοῇ 

Νασγο. 201 (Ασυϊϑίοίθὶ 8), ἢ δὴν 9ὅ6 νοῦ ἄθῃῃ Μὅποι Ερηγαῖη σοϑο Όθη, 

ΟἴΩθαΥ οὗναβ ἅ]οσ, ὑπ Μᾶγο. 876 Ὠ᾽οάοτυαβ ϑδιουϊυβ, Μαγο. 249 Ρ]υΐαγ ἢ, 
Μᾶγο. 41 Οὔ ρθηθβ, 8116 αἀτθὶ υἹἱϑ]] οὶ οὗνγᾶθ ΚΐηροΣ 818 ἀ88 Εἰ ΥἹΠΟ]ΟΡΊΚΟΗ, 

66 η 8118 ΔΌΘΓ σὸμ ϑηάσθγου Ηδηᾶ. δῦ αι ιθσαηρ Βα] ον ἔθ 1οἢ Βϊηζ, ἀδίδ 

γοη ἀ6ῃ ῬΕΥ 86 Ηδμ βου θη, τ] ἢ 1Θἢ ἢ 88 Οπχοηΐβ 1 ἀοδβίηιϊόδ 68 πιαη- 

8ογλί ἀαἰό8 Κοπηθ, Τα] Υ1Π ἀπὰ ΙΧ (αταροῦ σοὰ Ναζδηζ πὰ ΠΙΟΏΥΒ108 ΑΥθο- 

Ραριία δὺ8 ἀδη Φἀῦσθη 986 πὰ 992) ΒΗ] ]Ομθη ΟΒΑγα Κίοσ χσοίσθη, σϑμσοπά ζΖ. Β. 

Ταΐοὶ] ΧΥΙΠ 2 υπὰ ΧΙΧ (Ραυ]υβΌγ θα πὰ ϑὅ'σιηθοη Μοίβρησαβίθθ δὰ8β ἄθχ 

ὕδῆγο 1046), μὴ 80 ἢ}; ΒΟΟῚ ἀΒΜΠΟΒ, ἀοοῦ } ΠΟΥ οὐβομθίμθῃ. 
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ῬΑΙδορτρηθ π|θ Πθορ. Οὐμπ ἀυγομδυβ δὲ ἀ16 Ζᾶρθ ἀθγ Ὀβί ἄθῃ 

Ἡπαβοβγ θη ἀ685 Εἰὐγτηο]ορ ΚΟ Θυπποσῦ, ΠΥ ἀ818 ὙΙΓ Ἃ16080 ὙΠΘΘΥ 
θα ὈΪ8 Ζνγοὶ (ἀθῃθυ ομθη ᾿ἴπρο συ δηβούζθῃ τη [βέθῃ. 

Π᾽ΆῈ Ηδῃαβομγι θη κα, ἀπὰ Βὶ σοβθῃ, σὶρ οἷπθ [Πη28}} ψϑιηθίη- 
ΒΒΙΊΘΥ ΒΘΒΪΟΙ οὐυγοῖϑί, δυΐ οἰπθη Ασομοίυριιϑ, 8]]ΘΥαΙη,»Β. πίοι ῦ αη- 

τ δία θαγ, Ζυγίίοκ. ουβο]θθ σῶγ, Μ|60Ὸ ΖΘΒΪ ΓΘ ΒΟ δέ θην Υ- 
ὙΥ ΘΟ] αησοη (2. Β. γοη ἡ τπᾶὰ κ) Ὀθυθῖβθη, βΒοῦοη ἴῃ ΜΙΏυΒΚΚ6]} 
ΟΘΟΒΓΙΘΌΘΩ, ΠῸΡ ἀ16 ἰωϑιημηδία ἴῃ Μα] 5]. 6]η, τγὶ0 Ἃ168 416 ἴῃ 1 Π6ῃ 

ἀρ γ θζο πάθῃ ΥὟ οΥυθοΒ]υηροη (Ζ. Β. γσοη Η ἀπά ΝῚ ἀαγίμυμ. 8)]16 
ΒΘΟΒγοΙθοΣ Βρθη ἀϊθ8 ἴῃ Ὀοίάθη θὲ θα! έθη. Αυΐίβουβὺ Ζϑ]γθὶ ἢ βἰπά 
ἴπ ὈθΙάθῃ ἀ16 ΑὈΚάγζυαηρθῃ, πα ὙΠ 68 81:0 Π6 Υ Βόῇοη ἴτὰ ΑΥΟΘΒΘ- 
ἔγρυβ, ἀὰ ἀἰ6 ἄθδογαιϑ δπῆρσοη Ὑ ΟΥΘο ΒΒ] θη, 2. Β. σορ κχαΐί υπὰ 

ὡς (5), 5108} ϑοηϑὺ ρ8Ὺ πίοι ΐ ουε]ᾶσθη τ ὔγάθη, Π]16 τηϑἰβύθῃ 1656 

ΑὈΚύγζαμροι Βαθθη α16 ΒοΒΥ ΟΣ πα, σπῦὶθ 0} ΠΟΥ σΊΘΙΟἢ ΒιηΖα- 
ἄρα, δ} ἔλθ 8116 βρξαγοῃ {Προγαυθϑιύοσ ἀπροᾶπαοτγε ταὶ μου 6 Ὶ- 
ΖΘΠΟΙΜΙΊ6Η, ΥὙἹ6 10 παύγ]!]ο ἢ} δυο δυΐροϊδβί. ΕΠπῸ6 χόνιβθ6 ὙΥΠΠΚΩΓΙ 

᾿1οβ 510} ΒΙΘΥΌΘΙ ΚΓ ποῦ γϑυτηθι θη. ϑἰθῃξ ἀο60Ὰ 2. Β. ὅ οἂον ὦ, 
γρῶ, οὔδὺ γρ, υπά λ5, ΕἿΣ 4116. δἰ μβομογοη ΕὈττμθη ἋΘΓ ὕογρα δη- 

μαίνειν, γράφειν πᾶ λέγειν, () υπὰ (Ὁ (πϑθοη ὄν) ΙΓ 4116 ΕΌτΙΆθη 

γ0ὴ ἀόριστος υπᾶ ὄνομα  υπα Ὀοάραϊζοί 9 4116 ΕὈΤΙμΘη σοὺ ῥῆμα, 

ῥητορικόν υπά ῥηματικόν, ἰῃ ἀδῃ ΘαΘΙ]Θ μη ΡΘη ἀλμοῦ Θρθηβοραῦ 
ἀΑ8 ῥηματικόν ἀ.85 ΡῬὨΠΠΟΧΘΠΟΒ, Μαἀ ἀὯ488 ῥητορικόν 4608 Ῥβοίύ!οβ. 

(ἀὐογαάθ αἴθ86 Θ.ΘΙ]ΘηΒΏρΆθΘη Β᾽πα τορϑὶτηδίδιρ ἀΆγομ δ θη. δηρο- 
βΘΡΘη, ΘΠ αἀἴ6 Ναιηθη τἱπᾶὰ ͵οτχίθ ἄθιη βομγθῖθὉΥ πΟΟἢ δὰ φρο 

θπιρ ὙΒΓΘΗ; 80 ὉΠΑΘΠΚΌΔΥ 16 Ὑυτααύαηρ [λα] ἢ 8. ΜγΆΓ, 6 Κόπῃθ 
76 118}8 Σῆμος Ὀοάδαΐοη, Ἠθγοάϊδη σιγὰ ΛΠ ΔΠΘΘΥΒ 818 ἡρῶ (οαογ 

56] ΓΘ ΠΟΥ ἠδ), Μεϑόδιος υἱδ Ἀμάθιβ 85 μὲ (οἄδν βϑιθῃου ἡ, σγὰβ ἔγο)- 

᾿ς δυο μέσος 180) ψοβομυθθθη σθύγθθθη Βοῖῃ. Αμπάθγοθ ἀθγαγύ 18ὺ 
χ, ΦΆ (μ16 δῃάθιβ 415 Φιλόξενος δὰ ]686η), λυὺϊ, ϑεογῦ, ΕἾ (Βο]ύθηῃ 
ξην, ΟἿ νουκοηγὺ σὰ Ζηνόδοτος, πΟῸᾺ δΓοΥ σι ξήτει δυΐχο! δ, τ 88 
68 8|10ΥΔΙΠΡΒ δῦ ἢ ΠΟΙ ἴβθη Καπη). ΑΡΟ]]ΟΠΙΟΒ. Ιϑὺ ἔαβὺ ᾿τηπηοῦ ἀυγΟΝ 
«Ἅ (νὰθ πα] οἢ} ἀδηθρθη ἥλιος υπὰ ᾿“πόλλων Ὀοάθοαξοῃ ἘΚδΠΠ), 

Β6] ἴθποῦ ἀυσο Ὁ. οὔογ (5 ὃ τὰ ἀῤ Ὀοοϊο ποὺ, ὁ ϑεολόγος (αΥ̓ΘρΡῸΓ 

γ0η Ναζίδη2) ὄϊουθ ἄγοι ὁ ϑεοίδλῦ, γα ἀθπη δύο λόγος πα 4]]} 
Β01η6 ΒΌστηθη οἵ᾽ἑ ἀπσο ΔΔΥ͂ οὐογ ΔΙ Ῥοζϑιομποὺ ἰϑύ. Εἰ ΟΥοβ ἀπὰ 

1) Ῥαδῃθῦθῃ Βπάθῃ βΒὲο ἢ} δυο ἀ16 ΕἸθχιοηβοηάιμρθῃ 8 ἀ16 ϑιψ]θη μοίρῃ: 

(ΐ « ἀορίστου, ἐν -- σημαῖνον, δν' --- σημαίνειν; ἀϊθ Ρ] τα] οττηθα βοβθίηθα 

ἀθογνιθρθηα δα βο τΊΘΌΘ πη ΟὐΟΓ δηροαθαϊθῦ, Βθῃσ ΟἿ ἀυγο} ἀ16  γἀορρθὶυὰς 

ἀον β:σΊοα (ἡ ᾧ) κῦ, κῦ, -πὶ ὀνόματα κύρια, 00 -- δήματα (εἰππια! ω0)), ἐπιῤο Ὁ 17 

ἸπλοΥ Πν ἐπιρρήματα, ἢ -- κανόνες, νν [τ νομίσματα ἃ. 8. ν΄. 
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ΟΥομ ἰδὲ ἀ88 ροπιθίηβϑιηθ ὥϊρθὶ ᾧ, οἷ Ζϑίομθη, ἐν ἡ  ομθ8. Βοθοῃ 
ἄϊο ἃ! οβέθῃ Ῥϑιἀθῃ ϑοθσθ ΡΟ πὶ βύσθθθῃ πδοὸ ΠΙΘΥΘηΖΙθυηρ Ἀ6- 
Πϑρῖρ υπά ψηΠΚύτΠ ἢ οἰμθπ οὐδγ ἀθη ἀπάθγοπ ΝϑΠθη ΘΙ πβοίζθῃ. 

16 Βοϊποτίθ ὁ Μελήσιος (μὰ οἄδ μλ, δῖ ρσ]οϊοῦ μέλλων, Θπηά- 

ἢ μΔ) υμὰ ὁ Θηβαῖος (ὃ ϑῆ ΟὐοΥ ο) ΠΔΡΘὴ Ὀέειβ τῇ Αὐοἢ6- 
ἰγριβ ρμοβέδῃμθη; οὐ 51π4 516 υὺῃ οἰπθπὶ ΘΟΒΓΘΙΡΘΣ φαροβούζἑ. ἢ) 

16 Απνθπάϊην ἀοσ ὑδοθυρταρἘ ]Βοῆθη ΖΘ ἤθη ἰδὲ 86}. διβρθ- 
: ἕω ἀλς ΟἾΣ οἶ οισὶ ἡ . 

ἀομηῦ, ϑ'ομγθι θαηροη ψἰ|60 φτῖσι ὅμ: ὃ (φαντασίαν σωμάτων) 5ιὶπὰ 

βοβοπάθιβ 61 ἀδθὺ ζιυοϊΐθη Ηδηα πίομξ βο]ύθῃ. οῃ ἘΠΠΖΘΙ μο᾽ ἔθη 

ΟΟΥΆΠΠΘ ἸΟἢ ρρ Ξε ἡμέραι, 437 υπᾶ ( --Ξ ἥλιος υπὰ σελήνη, ᾽ ΟὐοΥ 
, Α ’ ε ς : , δ 50 τε ε , 

φ --- ὁμοίως, ἡ ΞΞ- δέ, ἃ Ξξε ὡς, ῷ -- καί, γοῃ ΡΥ ΡΟΒΙΙΟΠΘῊ ζ τ περί, 

4 --- εἰς, ῬΞῚ ἀπό (πιοῖϑὺ αῚ, 97 ΞΞ ὑπέρ, 4 ὑπα δι --Ξ διά, κ᾿ υαμὰ 

τ χατά (κἋ οἄογ κα --- καταχφησεικῶρ) , μὲ᾿ τ--ς μετά (μεῖ φ' ἘΞ 

μεταφορά, 1} ἘΞ Ξ-- μετάϑεσιο), 4 -- --- παρά (Δ ἊΣ ὠόμω ἀμ ΚῸ -- 

ππραξθεικυς. δ. -- παράδοσις, ᾿ ἀπ πορθὰ αὶ παπᾶ πτ -- παρὰ τό), γο 
᾿ ϑ 

ΡαγθΚθη οὐ - οὔτε, ὁποΐ --- ὁπότε, 6' -- ὅτι, γι.--- γάρ, ὁ -- ὅϑεν 

τι. 8. 7. --- 16 ψμγβιητη δ ]Βομθη ΤΘΥΤΆ]ΩΙ ἔθομη]οὶ 110 π ΞΞ- περισπώ- 
μένον, περισπᾶται πᾶ ἀοΙρὶ., βῆ Ξπὸ βαρύτονον, βαρύνεται, βαρυτόνως, 

ϑὲ - ϑέμα (ἰπ Ζυβαπιπηοπβοίζαηροθη -ϑέτον οὐθγ -ϑεσις), τρο --- τρο- 
ϑ α 

πῇ, συν -- σύνθετον (συνϑέσει), ἀπ, ΟἼΟΥ α΄ -- ἀπαρέμφατον, " Οὗ δΓ 

μὲ οὐδοῦ ἱὶ --- μετοχή, φΆ --- φυλάττει α. 5. νη. (οἰ ππια] φῦ -- φυλάτ- 

τουσι), ἡ --- μέγας, ἃ μεγάλων υπᾶ ἀοτρῖ,, 17 λαμβάνειν, κ{ τ: κυ- 
’ .Χ ᾽» Ν ξ τ ἐ ’ 

θοὴ κύριον, ἀρ --Ξ ἄρχεσθαι, ΑἹ -- λήγειν, γι, γς, 77; 7. ΞΞ γίνεται, 

πλῆ ̓ ΚΑῚ  -- πληϑυντικόν, πὰ -- -- παϑητικόν, προὶϊ, πρ -Ξ Ὑ00 δΉει: 

ται, συν --- σύνταξις, συντάσσεται, συντίϑεται (οάον σὺν τῷ); κρ,-ε 

) ΝΙΚαπάοΣ πῖτα Ὀα]ὰ νὴ, 814 νικαν (ἐν ϑῇ οάδν ἐν ϑηριαΐ οἄθτ ἐν 
ϑηρὴ) Κα] το μοΒ το βΗσιθδεῆς καὶλὶ, ΒΘ] ΘΠΟΥ καλλῖ, ΑΥΧΟΒΙ]ΟΟἾΟΒ ΤΟΓΕΙΒΕΘΙ, 

ἀξλῦ, ἈΠΟ ΑΡΕΟΙ ἀντὶ ν Αυιβίγοῃ ἀρ Ῥοζοιομποί. 916 ϑ156] ἡσις, ΤΆΣ σοφοὶ 

αἰσχίλ, εὐρι, ἀριστοφ΄" (ξο]ἔθαῃ ἀρι), δᾶ, λουχι; ἔργον ἀϊθ Τί ο] Ὀκἄγζαπρθη σχν, 

υ, ἐπὶ, (ἐπιμερισμοῖ), ππὶ (περὶ παϑῶν), οὗ (ϑο] θη δ᾽ γὴν Ἅ, ὀ ϑεῦ (ϑεογονία) [6 ]6 
μαὐ] 0 ποῦ. 5106 σογάθῃ ἴῃ ον ΒΘ,6] τὰ Αρρασγαῦ ποῦ δηροθῦθη. δου 

ΘΙ ΠΤ181 ψουκοσησηθη θη ΝΑΙ ΘΒ ὈΚσΖζυ ρθη οὐ πο ἸΘΏ γι ΠΘΌΘΩ 7. --- Γεώρ- 

γιος ((ΒοΙτΟὈ.), ὅδ Τὰν Σωρανός, ὰ ἐᾶν ᾿ϑηναῖος (πὰ ᾿4ϑηνᾶ), Χ δᾶν Χρυσόστο- 

μος (μον ΒΜ} 10} χρόνος ΟὟΟΥ χρῆσις οὔθτ γρυσοῦς),͵ δημῆ ἐὰν Δημήτριος, ἀμαραν 

[ἂν Αχδγϑηΐοβ. 
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κράδει, χε (κλ' ἥ ) Ξξ- χλίνεται, πλ᾽͵ --- πλεονασμός, πλεονασμῷ, πλεο- 

νάξοντος, πλεονάξει.  --Ξ προστακτικόν, ιΞΞ Ἴωνες, ᾿Ιωνικός α.5. ν΄, 

αἰδ ττα Αἰολεῖς, Αἰολικός σοητρί 65. σι ουσάμποη. 8 1οἰχίβ γ᾽ οί 
ΒθΚαπηΐου ΟἸδαΐθ, Ὀθβομάθυθ γ6η 516 ἃ1η ΘΟ]. 5 ἀδθγ Ο]οββθη ϑύθμθῃ, 
γα ΟΥἨὨἨἁ σὴ δ] θρὶς ΔΟροίϊγζί. Μϑη 516}, τψ|6 ἀηροϑιηθὶη ρῥτοίβ 
416 ΒΎΘΙμοιῦ δῦ, Βοῦ 814 ἀθὺ ϑοβγθιροῦ ἄθη δῖηη ἐγ Κὶαγ 810, ΑἘ- 

Καγζυμρουη σὶρ μα Εν μεταπεσόντος, ἕτ -- ἕτερος, Ὁ ἘΞ ὦνδρες 
᾿4ϑηναῖοι πὰ ἀογρ]. βιπᾶ βορᾷγ 'τὰ ἔου ]δυΐθπάθη Ταχὺ πολὺ βο]έθῃ, 
ΘΠ Οἷη ΖὙ6168] ἴδογ 416 Βοάθαϊαηρ πού τηδρ!οῃ 186. Βοροὶη 

Β:πΠὰ ΠΟΙ ΚΓ ποὺ δυΐζαβίθ!]θη. 
ὕθου δπάθιθ ΕΠρθπηθίξοθ ἀθ5 Ατὐομοέγροβ τγογάθ ἰοὴ ϑρᾷνοσ Ζὰ 

ΒΡΥΘΟἤΘη (ἀο]οροηῃοιῦ μαθθη. Ζυπδομδβὺ οἷθ Ῥσχοθϑβύϊοῖς 468. πϑαρθ- 

Ῥαπάσπθϑῃ Ὑ σκοβ. 1 ἀθιμβο! θη ὈοΖϑὶ ποὺ ἀθΓ 8π ἄρῃ δπίβογοη ἰδ 
σοϑοίχία Νάπθ αἀ16 υππϑίο! θα Ῥαπαΐζίθ 6116: οἷὰ ϑίθγῃ ἰϑύ, στὸ 
ἀἸθθ6 106 ἀαγο γα γβομ Ὶ Π]Π10η0 Κομπ]δίκαΣ ΘΥΒο Β]Οϑβθη ἰδύ, Ὀοϊσοξιρὺ; 
Μεγ] ΘΟ ββίθ! ]θη οὔοσ γογιπυθαηροη ρου ἀ16 Θα6116 ἀθὺ ΘῈ] ] θη 

Βίθῃθῃ ἀηίοῦ ἄθιη Τοχὺ ἰῃὰ Ἃ(6Γ ογβίθῃ Κοϊίθμημθ, ἰθι ον πῸ}] οἱ 

1ΟΚοΙ Βα, οὐδ ταῦ σον θοῦ Αὐιθυσα}. Δ[8Β. 516 ὑγούζάθιη πϊη ἀπά 
]ΘΘΥΓ ΔΒ ΒΥ ΠΟΠΘΥ Βὲπα, 818 510 685 ἰπ (6Γ Αὐβράρο 5861η αἀὔγίθη 
Ὁπὰ ψογάθῃ, τηῦρο ἋΟΓ [}686Γ τηϊ ἄθπῃ ὙΥΆΏΒΟΠΘ, ἄθιὰ ἢ ἄθη 

Πδαρέζνγθοῖ ἀπθοαϊησὺ ποίζοη Αθάχγιοῖς ἀἰοβοῦ ῬΙΌΡΘ οὗνγαϑ, ὑγθῃ 

ΟΝ ΠΟΘ 80 ὑπροηϊμοπάθβ ΕἸ ρΘΠΘ5. ταὶ ὑζαροῦθμη, θηβο ] ἀΐρσθη. 
ΑἸοἢ αἀ16 γαγιδηΐθῃ ταϑὶηΐθ 16}. Ὀ6ὶ ἀϊθβοῦ ῬσΟΡΘ ΓΘ ΟΠ] ἸΟΠΟΥ 8418. ἴῃ 
ἄθπι ὡτοίβοῃ Πἰβῆμηθη ΘἸΠΘΥ Αὐϑραῦθ δηρθῦθη Ζὰ τι ΐἴββοη, ἀδῃ,ὺ 
ΔΟΙ 1ῃ ΟΥ̓ ΚΙοίηθη ῬΙῸΌΘ ἀ85 γου] η15 Ἃ6Γ Ὀοιάθη Ηδυρμδπα- 

ΒΟΥ 6 η Ζὰ ΘΙΠΒΠΑΘΙ Πογυογίγοίο: ἀθουρδηρθη 51π4 μὰ 416 5ϑὴγ Βᾶυ- 
ἤροη ὕπγορο]πιϑίβιρσΚοιύθη θὰ ἀοΥΓ ΟΥΒΟρΎΘΡὮ6 ΟΟΟΥ ἱπὶ δδϑύζθῃ (6 Υ 
Ασοθηΐο υπὰ ριτιίαβ. [πηϑγῃ8}} 468 Τοχίθθ Ὀθάθαῦθιι 2 0791 Β6}Κ- 
γοοίο Ομ α, ἀδίθ. θπθ ποθ 6110 Ὀοριπηῦ: ἀν ΤΠΡΟῦραπν τὑοπ 
οἰ πο Ηδαρίᾳιῃθ1}16, Ὑγϑ] ΠΟΥ 61 Ἰδηρσθγοῦ ΑἸ Βοδηδὺ ἀρ σ᾿ θρῷ θη ἃ οηΐ- 

Ἰομπὖ δύ, Ζὰ ΘΙΠΘΥ ΒΠἀ6γΘη δῦ ἀΌΣΟΣ μοβρουσίθη ἤσοκ ἀ68 Ναιλθη5 ἀΟΥ 

ΠΘΌΘΩ 81 απα ΠΟΥΥΟΥΩΘΒΟΌΘΗ. 

Α ἔοϊ]ϊ. 95. Β Κοϊ]. 215. 

1) Ἅμα" ἐπίρρημα. παρὰ τὸ ϑαμά. τὸ συνεχῶς, καὶ κατὰ ἀπο- 
βολὴν τοῦ ὃ᾽ ἅμα" τὸ γὰρ πυκνῶς γινόμενον κατὰ τὸν αὐτὸν ἀπο- 

τελεῖται χρόνον. τὸ δὲ ϑαμά γέγονεν οὕτως. ἔστι ϑαμός, ἐξ οὗ τὸ 

1) Μοίμ. σουκᾶγχῃ ἀθη Φοβδπηθ8 ΟἸΒΥαΆΧχ ἵΕι Ερίχὰ. ογῃ. ΟΥ̓ οσ ἀπθοά. 
Ρατῖβ. ΠῚ 899, 8: Ομδγαχ γοπάϑὺ 516} βοζθῃ Οὐοι (αὈ6 πα 8). 4]. ΑῬο]]οη. 188, 8 βοδπ, 

1. τὸ ἐπίρρημα Α ϑαυμαστὸ συνεχῶς Α 

Μοϊμοάϊΐξοϑ 



Μοιποάξοα 

Μοιμοάΐοα 

“ Μοιϊποάϊον 

Μοιμοάϊΐον 

Οτγΐου 15, 16 

Οσίοη 324, 32 
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ϑαμειός, ὡς ἀδελφός ἀδελφειός, καὶ τὸ ϑηλυκὸν ϑαμειά" [καὶ] τὸ 

οὐδέτερον ϑαμόν, ἡ εὐθεῖα τῶν πληϑυντικῶν ϑαμαά, καὶ τὸ ἐπίρρημα 
ϑαμά. οὐ γὰρ ἀπὸ τοῦ ϑαμύς ϑαμειός, ἀφ᾽ οὗ τὸ .,ϑαμέες γὰρ 
ἄκοντες" (11. 11, 852) οὐ γὰρ ἂν ὠξύνετο (τὸ ϑαμειός. οὕτω 

Μεϑόδιος. 

2) ᾿“μάδιος" ἐπιρρηματικῶς,. ἅμα τῷ προσελϑεῖν. ἀπὰ τοῦ 

ἅμα ζἁμάδιος) παράγωγον διὰ τοῦ διος᾽ καὶ πολὺς ὁ τοιοῦτος χα- 

ραχτήρ. οὕτω Μεϑόδιος. 

ὃ) μαϑος: ἡ ψάμμος. «.οτύχε γάρ᾽ ῥ᾽ ἀμάϑοιο βαϑείης “ 

(11. ὅ, ὅ81). παρὰ τὸ ψάμαϑος, καὶ ἀποβολῇ τοῦ ψ ἄμαϑος. ἢ 
ἄμυϑός τις οὖσα, τουτέστιν ἀνεπίγνωστος, ἣν οὐκ ἔστιν ἀριϑμῆσαι 

καὶ καταμαϑεῖν. Μεϑόδιος. 
4) ᾿Δμαιμάκετος. δ μαχρός᾽ οἷον οοἵἷστὸν ἀμαιμάκετον (0 ά. 

14, 311). παρὰ τὸ μῆκος μάκετος καὶ διπλασιασμῷ μαμάκετος καὶ 

πλεονασμῷ τοῦ ἱ καὶ μετὰ τοῦ ἐπιτατικοῦ ἃ ἀμαιμάκετος, ὁ μακρὸς 

καὶ ὑπερφυής. τὸ δὲ ««πνείουσαν ἀμαιμάκετον πῦρ“ (Η65. ΤΏοορ. 519) 
παρὰ τὸ μαιμῶ ἡ μαίμακα. ὃ καὶ μαιμάω φησὶν Ὅμηρος" οὡς δ᾽ 
ἀναμαιμάει"“ (1]. 20, 490). 

ὅ) ᾿“μαιμακέτην᾽ ἄμαχον, ἀκαταγώνιστον, φοβερών. παρὰ τὸ 

μαιμάω μαιμάκετος, ἐξ οὗ τὸ ϑηλυκὸν ἀμαιμακέτην, οἷον “πρῶτον 

μέν ῥα Χίμαιραν ἀμαιμακέτην ἐκέλευσε πέφνεμεν“ (1]. 0, 119). ἢ παρὰ 
τὴν μάχην ἀμαιμάχητος καὶ ἀμαιμάκετος καὶ ἀμαιμακέτην. οὕτω 
Μεϑύδιος. 

6) ᾿Ἵμαλδῦναι' κυρίως μὲν τὸ διὰ πυρὸς ἀφανίσαι. παρὰ τὸ 
μαίρω, τὸ λάμπω, ὃ μέλλων μαρῶ, ἀφ᾽ οὗ τὸ μαραίνω, καὶ μετὰ τοῦ 
στερητικοῦ ἃ ἀμαρῶ, καὶ τροπῇ τοῦ ο εἰς ὁ ἀμαλῶ, καὶ κατὰ παρα- 

γωγὴν ἀμαλύνω, καὶ πλεονασμῷ τοῦ ὃ ἀμαλδύνω. [ ἢ ἁπλῶς τὸ ἀφα- 

4) Υαὶ. Αἱμωδεῖν- Εἰ. 5. 618, 36 δίυτ. 8) Αὺβ ὅοΠ0). οἄον Ερίπιου. Ὑ]. 
Οηοη 18, 83. 4) Μοίῃ. υρὶ. γα. Αη. Οχ. 1 80, 19 (τῇ. ϑαῖρρε Ζειθομγ. 
ἔ, ἃ. ΑἸ ογίαμηδν. 188 5. 078), νρ]. πίει. 1760, 20. δ) ὝΣΙ Οτϑμι. Απ. 
Οχ. 1 80, 27. ποία. 684, 84. ΑΡ0]]. ϑορὶ. 358, 16. 6) 7161} ΠΠ νυχὶ]. Αρο!]]. 
ΠΌΡΕ. 236, 17, ΤΟ] 1. ΠΠ νογοιπῖσὺ 5.080]. σὰ Ορρίδῃ ΗΔ]. ΠῚ 162 ἴὰ ἀορρδϑὶθοῦ 
Βαββυηρ. 

8. 4. ϑαμειός] τἱομθρον ϑαμειά νρῖὶ. 1). 1, 52 8. 4. ΟἸίαΐ νου]οβοι θη 
Β ὃ. οὕτω Μεϑ. 68} Β 6. ᾿ἡμάδιος  (Βε. ΚαΙ], νεῖ. Αἴμθη. Μη 611. ΧΧ 82, 1) 
“Ἅμαδις.. ἄμυδις ἐρχομένων ἄμυδις" ([]. 18, 8348) ἅμα τ. πρ. Καῖῦο] ἐπίρ- 
ρῆμα 4 τοῦ προσελθεῖν Δ τῷ προελθεῖν Β 8. χάρακται 4. Μοίῃ. ἀδηκὶ 
δ διχϑάδιος, μινυνθάδιος, αἰφνίδιος ἃ. ἀμφὶ. οὕτω Μεϑ. ἴ6Ε1}ῦὺ 4 9. γὰρ 

ἅμαϑος βὰα Α 11. ἡ ἀνεπίγνωστος Α ἀριϑμήσασϑαι Β 12. Μεϑ. [6}}ῦ0 Β 
18. οἷον ἱστὸν] ὀϊστὸν Β 14, καὶ διπλ. μαμ. [6}0 Β διπλασιασμός 4 15. στε- 
ρητικοῦ ἃ Β κατὰ ἀναδιπλασιασμόν ἸδΟᾺ ἀμαιμάκετος ΘΙ ΏρΘΒΟΒΟΌΘη Β 
ὁ μακρ. κ. ὑ. Γ6}ὺ Ἐπ). 16. πνέουσαν Ηθ8. 17. μαίμακα] (ῦὅϑενν 
μαίμακον ὃ ναὶ]. Ῥμοί. ἴμοχ. 20. μαιμάκετον (ΙΒ πρῶτα ΑΒ 292. 28. οὕτω 
Μεϑ. ἴθ] Β 94 ᾿ἡμαλδύνω 48 ἀφανίσαι ἣ παρὰ Β 20. καὶ 
παραγώγως Β τὸ ἁπλῶς ἀφ. 48. 
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νίσαι ἢ ὁμαλίσαι. οἷον ..τεῖχος ἀμαλδῦναι" (1]. 12, 18). παρὰ τὴν ἄμ- 
μον, οἷον ἄμμος (ἀμμῶ καὶ» ἀμῶ ὡς δοῦλος δουλῶ καὶ φίλος φιλῶ, 
παράγωγον ἀμύνω, καὶ πλεονασμῷ τῆς αλ συλλαβῆς καὶ τοῦ ὃ ἀμαλ- 

δύνω. οὕτως Θρίων. ὁ δὲ Μεϑόδιος παρὰ τὸ ὁμαλός ζὁμαλῶν 
ὁμαλύνω, ὡς κακός κακῶ κακύνω, καὶ ἐπενθέσει τοῦ ὃ καὶ τροπῇ 

τοῦ ὁ εἰς ἃ ἀμαλδύνω᾽ οοὗς κέν τοι μέγα τεῖχος ἀμαλδύνηται ᾿“χαιῶν"“ 

(11. τ, 468). 

1) ᾿“μαλλοδετῆρες" οἵ τὰς ἀμάλλας δεσμοῦντες" ἄμαλλα δὲ ἡ ἐκ 

πολλῶν δραγμάτων συναγωγή. 

8) ᾿“μαλή᾽ ἡ ἁπαλή. ἡ δὲ λέξις Μακεδόνων. ὅϑεν καὶ πρόμαλος 

εἴρηται ἣ πρὸ τοῦ δέοντος αὐξομένη. ἡ μυρίκη" μαλεῖν γὰρ τὸ 

αὔξειν" καὶ ὁ τριχῶν ἔχων αὔξησιν «τόπος» μάλη. ἐστὶ δὲ ἁπαλή 
καὶ τροπῇ ἀμαλή. Καλλίμαχος (γω!. ΕἾ. δῦ9. 800) «Ησιόνη ῥδύετο 
παῖς ἀμαλή.“ Μεϑόδιος. 

9) ᾿“μάλϑεια" ἡ τροφὸς τοῦ Διός" Καλλίμαχος (Βγιαη. 1, 48) 

σὺ δ᾽ ἐθήσαο πίονα μαξὸν αἰγὸς ᾿μαλϑείης"“. εἰσὶ δ᾽ οἵ φασιν παρα- 

πεπλάσϑαι τὸ ὄνομα" εἷναι γὰρ αὐτὴν ἀμαλακιστίαν, παρὰ τὸ μὴ 
μαλάσσεσϑαι. διὰ τοῦτο καὶ τὺν “Ηρακλέα καρτερικώτατον γενόμενον 
ἔχειν αὐτῆς τὸ κέρας ἐμυϑολόγησαν. 

10) ᾿“μαμαξύς᾽ ἡ ἀναδενδράς. παρὰ τὸ ἀμμίξαι: ἡ συνδεδε- 

μένη" ἀναδεσμοῦνται γὰρ αἱ ἀναδενδράδες" ἀμμιξύς, καὶ ἐν πλεο- 
νασμῷ καὶ τροπῇ ἀμαμαξύς. Ἐπίχαρμος ἐν Γᾷ καὶ Θαλάσσα 
(ΒῪ. 9 [μογ.) οοὐδ᾽ ἀμαμαξύας φέρει“. Σαπφὼ (τ. 1500 ΒΩ) δὲ διὰ τοῦ 
ὃ ἀμαμαξύδες λέγει. Μεϑόδιος. 

11) ᾿“μάρα" ὃ ὀχετός. δι᾽ οὗ τὸ ἐν τοῖς κήποις ὕδωρ φέρεται. 

παρὰ τὸ ἅμα ῥεῖν τὸ ὕδωρ. ἢ ὅτι τὰ φυόμενα πλησίον οὐκ ἐᾷ μα- 

4) Μιθ]]οιοῦ Μοίῃ.., ἰχοὺζ ἀογ πῖοθὺ βίγοηρς ψονδηγίθη δ]ριαθοὺ. ΑΡ- 
ἴο]χο. Ὑα]. ὅοῃοὶ. ὕβη. Β πὰ 1]. 18, δῦ8. Εὐπβίαί. 1102, 26. ΑΡΟ]]. ϑορ!. 39, 4. 
(ϑϑσηοβ Ὀ6Ὶ Αἰμοπδθι 6018 ἢ). Ηδβυοἢ. 8) Ὗω]. δοῦο]. Τόν]. υπὰ θη. Β 
ΖῸ 1]. 22. 310. Ἐπιβίαί!. 1270, δδ. 691, 48. ΑΡΟ]]. ἕορ. 28, 18. Ηδβυοῆ. πρό- 
μαλος. -- ἱπᾶοχ ]Ἰαοὺ. Βοβίοοκ 1890,91 8. 10. 10) Μοίῃ. δὺβ ἀδυβοὶ θη 
Φ.6}}6 ψῖα ΟΠοοσγοῦ. 381, ὅ οὰ. Η. νωὶ. ϑυιϊα. ἀμάμυξις (Ηδς8. ἀμαμνξ). 
Ευδίαϊη. 1024, 32 δὺ8 ΟΟΥ οἴπθὴ ().}6}}0 68 ϑδυϊάδβ; νρὶ. ὅοδβο). Αὐιϑίορῃ. 
Ὗ6βρ. 826 δᾶρῃ. 11) Μοίμ. ὑθι]νθῖβο -ς Οὐἱου 11, 22 υπὰ δοῃ0]. ἢ. ΄ϑῃ. Β. --- 
Επϑίδίῃ. 1286, ὅ8. --- Υρὶ. Βδβυοι. ἀμάρη -͵ ΑΡ0]]. ὅορ!ῃ. 3ῦ, 28 (Δὺ8 ΑΡ]ἸΟὨ.). 
γε]. ϑυ 28. Π᾽ὴ᾽΄ΆὋῈ Βυοβίηραῦυα μοὶ ἨἩοιηθσγοιϊ αίθῃ ᾿ϑῦ ἴὼ θηιη. ΒΘ ἢσ βα]ΐθῃ. 

ὡ, ἀμμῶ 4 3. ἀμύνω] εἶναι Α 4--ὅ. οὕτως ὈἱΒ ἀμαλδύνω [6}}} Β 
8. ᾿Μμαλλοδοτήρας 4 10. ἀπαλή] ἡ μάλ 4 Μακεδόνων] ΗϊοτηΔΟΙ 20 ογρηζθῃ 
οὗν {παρὰ τὸ μαλεῖν πρόμαλος ΑΡο]]. πρόμαλα 48 11. εἴρηται πρὸ τοῦ 
ὃ. αὐξανόμενα οἷον ἡ Β Μοβδὴ πρόμαλα. ἡ νοῦ μυρ. [61 4 18. Ὡδοὴ 
τροπῇ ἀμαάλη ομαοὶ Β Ἡσιόνη ναὶ. πὰ. Ἰοοῖ. α. ἃ. Ο. ἣν (μοῦ ἣ) μόνη 4. 
ἣν μούνη δ θη 818 τηὔρ] 1 ἢ 10. δὲ ϑήσαο Α 10. 17. εἰσὶ Ὁ18 ὄνομα 
[6}}} Β 10. οἱ σίδοι φασιν Α 11. ἀμαλακιστίαν)] ἀμαλκειανὺ 22, ἐμ- 
πλὸ Α 22. 233. ᾿Επίχαρμος ὉΠ φέρει [6 }}} Β' ὁ δ᾽ ἔϊν οὐδ᾽ Μοϊποῖζο χὰ 
Αἰπϑη. [10 ἀμαμυξαίας Α 24, Μεϑύδιος 6} Β 20, ἢ ὅτι) ἢ ἐστι Β 
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ραίνεσϑαι. ἢ παρὰ τὸ περὶ τὰς αἰμασιὰς ῥεῖν. αἱμασιαὶ δέ εἰσιν τὰ 

περιφράγματα καὶ οἷ τοῖχοι. Μεϑόδειος. ᾿ «ὧς δ᾽ ὅτ᾽ ἀνὴρ ὀχετηγὺς 
ἀπὸ κρήνης μελανύδρου ἀμ φυτὰ καὶ κήπους ὕδατι ῥόον ἡγεμονεύῃ 

χερσὶ μάκελλαν ἔχων ἀμάρης ἐξ ἔχματα βαλλῶν' τοῦ μέν τε προ- 

ρέοντος ὑπὸ ψηφῖδες ἅπασαι ὀχλεῦνται" τὸ δέ τ᾽ ὦκα κατειβύμενον 

κελαρύξει χώρῳ ἐνὶ προαλεῖ, φϑάνει δέ τε καὶ τὸν ἄγοντα.“ Ἰλιάδος φ΄. 

12) μαρία" παρὰ τὺ ἡ ἄγω ἅμα παραγώγως τὸ αὐτὸ σημαῖνον. 
19) ““μαρτία' κυρίως ἡ ἀποτυχία. παρὰ τὸ μάρπτω ἀμαρπτία, 

καὶ ἐλλείψει τοῦ π ἁμαρτία. ἡ ὃ βούλεται μὴ μάρπτουσα. ὅ ἐστιν 

ἐπιτελοῦσα. ἔνϑεν καὶ μάρτυς ὁ μάρψας καὶ εἰδὼς τὸ ἀληϑές. ἢ 
ἀπαρτία παρὰ τὸ ἀρτῶ, σημαίνει δὲ τὸ ἁρμόξω, (ἡ) πόρρω οὖσα 
τοῦ συνηρμόσϑαι ᾧ βούλεται, τῆς ἀπὸ προϑέσεως τὸ ἄποϑεν δη- 
λούδης. οὕτω Μεϑόδιος. 

14) ““μαρτάνω" τὸ ἀποτυγχάνω᾽ ἀπὸ τοῦ ἁμάρτω ἁμαρτάνω ὡς ἤδω 
ἁνδάνω. 

15) ᾿“μάρυγμα καὶ ἀμαρυγάς" σημαίνει τὰς τῶν ὀφθαλμῶν ἐχ- 

λάμψεις. Ἡσίοδος Γυναικῶν καταλόγῳ (ΕἾ. 140 Κ'2.) Χαρίτων 

ἀμάρυγματ᾽ ἔχουσα.“ σημαίνει δὲ καὶ τὰς τοῦ μετώπου ῥυτίδας. αἷἵ- 

τινες εἴρηνται διὰ τὸ ἀμαυραὶ καὶ ἀλαμπεῖς εἶναι καὶ ἀμυδραί. ἢ 
παρὰ τὸ ἀμάραις εὐθύ πε νας τουτέστιν ὀχετοῖς. ὡς γὰρ ἐκεῖναι τὸ 

ὕδωρ, οὕτως καὶ αὗται τὸν ἱδρῶτα μετάγουσιν ἐπὶ τὰ παρ᾽ ἑκάτερα 

μέρη τῆς κεφαλῆς. αἱ δὲ ἐκλάμψεις εἴρηνται παρὰ τὸ μαίρω, τὸ 

λάμπω, ὃ μέλλων μαρῶ, ἐξ οὗ παράγωγον μαρύσσω καὶ πλεονασμῷ 

τοῦ ἃ ἀμαρύσσω, ἠμάρυγμαι, ἀμαρυγὴ καὶ ἀμάρυγμα. οὕτω Με- 
ὃ όδιος. 

10) ᾿“μαρύσσω" τὸ λάμπω. Ἡσίοδος ὑτῆθοῦ. 321) οὗπ᾽ ὑφρῦσι 
πῦρ ἐμαθυσδενν: παρὰ τὺ μαίρω τὸ λάμπω. ἐξ οὗ τὺ μαρμαίρω καὶ 

12) Υα!]. Ηδϑ. ᾿“μαρία᾽ ὁμοῦ παραγώγως. 13) Υὶ. Αἱμωδ.- Εἴ. 618, 40. 
ϑδυ1άδ8. 14) 16]]ο᾽οῦ (Ὡμάρτων ἁμαρτάνω τ: Βοϊιγοιθθη υὑπὰ ἄθ) Μοίβο- 
4105 Ζυζανγθῖβϑθη. 15) Μοίβ, (υρὶ]. Αϊμωὸδ.- Εἰ. 618, 41) ν]6}] 61οὐ ἃ δἴπθιι γ0}}- 
βίδα σθγθη 80 }.0]. ζὰ ΑΡ0]]. 8, 288. 160) πὴ ᾿Αἱμωδ.- -Εδι 1 ἄρῃ δολ]α 8. ἋΟΥ 
γουσθη 6Ἴ]ΟΒ86 εἰποίηροαταηρί. 16 ὧ6}186 ἀθ8 Μοίμ. θῃθ1ο]ὺ Ο]οϑβο 16 υπά 

ἢ. Μεϑόδιος ἴ6}} Β 3. κρήπους Α ὕδατι] 806 48 ἡγεμο- 
νεύει (ΜὶῈὸ ομῃ. (οα. (7) ν]θ]] οι οηῦ δ8 ἄδθιὰ Ατομοίγρ. Β 4, ἔγχματα 
Β ὩΘΟῚ βάλλων οπαοὺ Β 4͵ ὃ. προρρέοντος 4 τυρὶ. ᾿δαθέα!!. ὕ,. ὀχλεῦντες 
4 1. ᾿“μαρίᾳ μοῦθοκ Ραΐα. ρ. 200, 28, ᾿ἡμαρί Βεδὺ χὰ ἀτορον. ὕοτ. 364. 
᾿“μάρεια οὐδϑγΥ ᾿Δμαραία παρὰ τὸ ἄρω ΝΥΝ “μαρτᾷ παρὰ τὸ ἀρτῶ ΝΜ. δομιιμϊάΐ 
2ι Ηδβγοῖ. ψιΟ οἷς δί ᾿“μαρία παρὰ τὸ ἐμάξω σημαινόμενον 48 ΘΟΥΤ. 
γοῃ δἰ γΖ. 9. ὁ μὴ βουλ. μὴ 48. , φῇ ὺ 48. τῆς] τίς Α 18. οὕτω 
Μεϑ. ἴθ! Β 14. ὡς ἤ. ἁ.] καὶ ἥδω δῶ Β 10. σημαίνουσι Α 11. 
κατ. 1Ἃ6}}}0 Β 19. ἀμαυραὶ τὰ Μίμ. - Εὖ. ἀμαυρὸν 48 21. παρ᾽ ἑκά- 
τερα] 8ὺὸ 48 υπὰ 4ἱἷμ.-Εἰ. ὙΙΟ]]Θ απ δι118 παρακείμενα νογάἀογθθη 2, ἡ 
δὲ ἔλαμψις εἴρηται: Δἷἱμ. - -Εἰ. 24, ἀμαρύσσω ἢ μάρυγμαι ἀμαρυγμὴ καὶ 
ἡμάρυγμα 4. --- ἀμαρύσσω ἢ μαρυγμὴ ἀμαρυγμὴ καὶ ἀμάρυγμα Β 90. οὕτω 
Μεϑ. 61 8. 
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μαρμαρυγὴ καὶ μάρμαρον, ἀφ᾽ οὗ κύριον ὄνομα ἐκ τοῦ μαρῶ μέλ- 

λοντος γένεται Μάρων. ἐξ οὗ μαρύσσω, πλεονασμῷ τοῦ ἃ ἀμαρύσσω, 

καὶ ἀμάρυγμα. Μεϑ όδιος. 
11) “μαρτῶ᾽ τὸ ἀποτυγχάνω᾽ ἀπὸ τοῦ μάρπτω τὸ καταλαμβάνω, 

ὅϑεν καὶ μάρτυς. ἁμαρτῶ οὖν τὸ οὐ καταλαμβάνω. .,ἀλλ᾽ ὅ γε καὶ 
τόϑ᾽ ἅμαρτε“. (]]. 8,911. 

18) “μάρτῃ" (παρὰ τὸν ἁμάρτω, βαρύτονον" ἡ χρῆσις εἰς τὸ 
Νηλεές. 

10) “μαρτῇ. σημαίνει τὸ ὁμοῦ καὶ κατὰ τὸ αὐτό. [ ...... ὕπῃ 

καὶ πῇ. δεῖ γινώσκειν ὅτι σὺν τῷ ἴ γράφεται. τὰ γὰρ εἰς ἢ λήγοντα 

ἐπιρρήματα ἔχουσιν τὸ Σ προσγεγραμμένον, οἷον ἄλλῃ, πάντῃ, κρυφῇ. 

ἡσυχῇ, ἁμαρτῇ. κομιδῇ" σημαίνει δὲ τὸ πάνυ καὶ μετ᾽ ἐπιμελείας" 
σπουδῇ" οἷον σπουδῇ δ᾽ ἕξετο λαός" (1]. 2, 99)" εὐκῇ, ὅπῃ, πῇ" οἷον 
»πῇ ἔβη ᾿άἀνδρομάχη“ (1]. ὁ, 811): ἧ, ἐξ οὗ τὸ ἦχι κατ᾽ ἐπέκτασιν, 
οἷον οἧχι ἑκάστῳ δώματα" (1].11, 16). σημαίνει δὲ καὶ τὸ καϑόπερ 

ὡς παρ᾽ Εὐριπίδῃ (Με4. 1768) οὗτος γὰρ ἁνὴρ ἧ μάλιστα ἐκάμνο- 
μεν, ἀντὶ τοῦ καϑά. εἰσὶ δέ τινὰ εἰς ἡ λήγοντα (ἐπιρρήματα, μὴ 

ἔχοντα τὸ ἱ προσγεγραμμένον. εἰσὶν δὲ ταῦτα᾽ ἥ᾽ οἷον .οἣ ϑέμις 

ἐστίν“ς (1]. 2, 18)" σημαίνει δὲ τὸ ὡς ϑέμις᾽ φή᾽ οἷον ῳφὴ νέος οὐκ 

ἀπάλαμνος“ (ΚαΈΙ]]1π. ΕὟ. 18): σημαίνει δὲ τὸ ὡς νέος" μή" οἷον μὴ 
τύψῃς"“" νή᾿ οἷον «νὴ τὴν ᾿4“ϑηνᾶν"" ἰή" ἐστὶ δὲ σχετλιαστικὸν ἐπίρ- 

ρημα καὶ ϑαυμαστικόν: ὠή᾽ ἐστὶ δὲ κλητικὸν ἐπίρρημα, (οἷον 
οὠή. τίς ἐν πύλαισι δωμάτων κυρεῖ; (υτρ. ῬΒορη. 1061) 

16 80 σοογάμοὺ ἴῃ οἰ πθη ΖΒ μη ρ. Π6Γ ΔΙρῃδὈούϑομβθη ΑὈζοΟΪρθ ΠΔΙΌΘΓ 
Βί6]}] δ δ΄ υὑτπὰ υπὰ ογὐπθιοτία 150 δὺ8 16. --- Υμὶ. Οτο 38, 14. Βομυΐχὺ 18 
ΡὨΣ]ΟΧΘΏΟΒ; νρ]. Οτίοι 10, 12. 18) (6. Νηλείς ἔθ }ὺ ἴπ Β, Ἰαυῦοῦ ἰὴ 4: Ν. 
ἀπηνές, ἀπότομον. οὐδέ τί σε χρὴ νηλεὲς ἦτορ ἔχειν στρεπτοὶ δέ τε καὶ ϑεοὶ 
αὐτοί". (1]. 9, 496.) ἐναντίον δέ ἐστιν τὸ στρεπτοὶ δέ τε καὶ ϑεοὶ αὐτοί" τῷ 
(τὸ 4) οὐ γὰρ αἵψα (αἶϑα Α Ὀεϊάθη)8}) ϑεῶν τρέπεται νόος". (θὰ. 8,147.) 
λύοιτο δ᾽ ἂν προσώπῳ, ὅτι τὸ μὲν .,οὐ γὰρ αἶψα ϑεῶν τρέπεται νόος" ὁ ποιητής 
φησιν, ἐκεῖνο δὲ ὁ Φοῖνιξ λέγει ἐν καιρῷ, ὀργιξζομένου ᾿Αχιλλέως, εἰκότως καὶ 
ϑεοὺς πείϑεσθϑαι. Ὧογ γογῖῆ. δαϊθ 4180 ΠΟΥ 416 ϑοῃο θη ὉΪ8 χὰ Υ͂. 801 ΔΌρο- 
ΒΟΥ ΘΌΘΩ πα ἸΠΘὮΓ ροθβθη 818 'πὶ θη. 4 υπᾶ ἄθδηῃ ὅοβοὶ. 1. ογμα]ύθη ιϑὺ, 
οὔἴδηθας ΔΌΘΓ δὺ8 ἀθυβθὶ θη ΞΟ] ]1θὴ - ΒΘΟΘΏΒΊΟΗ. 10) ΤΩ111 Μοίῃ. υρῖὶ. 
Αἰἱμωδ.-Εῤ. 018,89. ΟΠοίτον. Ὀδηαΐχεέ ἀθη Ηδγοάίδπ, ἄδμον 416 ( Ὀογοὶ πβῦϊητησης ταϊξ 
Θ ΟΠ]. 1]. ὅ, 606. (γοηῃ. Β) 231, 1602 (οη. 4), Οἀ. 11, 160. Εἰπδίαι. 692, 14 (118 
Ηδοτούοῦ υπᾶ Αγρὶοη). Υω]. Ηογοάϊδη 1489, 81,., οποίον χὰ Κ8]]1ὰ). ΕὙ. δ18; 
ΑΡΟ]]. ϑορῇ. 24, 239. 

8. Μεθ. ἴ6} Β Ἴ. Ὁῖο 6]. 1ϑὺ ἴῃ Βὶ γοῦ Ἁμαρτῶ ρμοβίβὶ!ῦ, βϑίαπα 4180 
ΟΝ] 1πὶ Ατομοϑῦ. 8πὶ ἰδηά. ἡ χρῆσις [61 ΒΕ 9. Οὔπθ Ζθϑιομθῃ (δ Υ 
τὔοκο ΑΒ 1]. πάντῃ) ἄντηι Α, αὕτηι Β 18. Ἐγϑίθα σπουδῇ ἴ6}0ὺ Β ἔἕξετο 
48 οἷον ἔομ}ὺ Β 10. δόμω Α 16. ἢ 4 18. ἐστὴν πΒΟἢ προσγεγρ. 
ΘΙ ΟΒΟΒΟΌδθη ΑἹ; 685 ρομδτι πδο ϑέμις ἣ οἷον 6} Β: ἧι δῃ. ογβϑίθυ, ἡ ἅπ 
ΦΜΘιίογ ϑ[6]]60 ΛΑ 19. ἐστὶν ἴδ} ΐοΥ 48 φὴ 418 Ὀδϊάφμμα)] 21. στύ- 
ψης 4 ἰή] εἰή 4, ἰὴ Β δὲ [6}} Β 2, ὠὴ Ὁ18 κλητικὸν ἐπίρρημα [6] 
Β 28, πύλαις 48 χύρη Α 
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σημαίνει δὲ τὸ κυρεῖ τὺ τυγχάνει" ἐστὶ δὲ καὶ τὸ ἐωή σχετλιαστικὸν 

ἐπίρρημα. ἐστὶ δὲ καὶ τὸ ἤδη χρονικὸν ἐπίρρημα, οἷον .. ἤδη 
ἔγραψα“: ἐστὶ δὲ καὶ τὸ νῦν δή, σημαίνει δὲ τὸ ἀρτίως. τοῦτο δὲ 
τὸ νῦν δή οὐκ ἀνέχεται τὰς συντάξεις τοῦ νῦν. τὸ μὲν γὰρ νῦν 

τάσσεται ἐπὶ τριῶν χρόνων, οἷον νῦν γράφω, νῦν ἔγραψα. νῦν 

γράψω, τὸ δὲ νῦν δή παρωχημένῳ μόνον χρόνῳ συντάσσεται, ὡς 

παρὰ τῷ Ποιητῇ, οἷον οονὖν δή τοι ξυμβλήμενος ἐγγὺς ὁδίτης" (04. 

11, 1217). ἐστὶ δὲ καὶ τὸ δηλαδή καὶ τὸ βῆ, ὕπερ περιδπᾶται τῶν ἄλλων 

τῶν μὴ ἐχόντων τὸ ἱ μὴ περισπωμένων᾽ ἐστὶ δὲ μίμημα φωνῆς προβά- 

των, ἐστὶ δὲ παρὰ Κρατίνῳ (ΕἾ. 48 Κ) ἡ λέξις. ἐστὶ δὲ καὶ τὸ ἀκαρή, 
σημαίνει δὲ τὸ ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ. τὸ δὲ ἁμαρτή (σημαίνει δὲ τὸ ὁμοῦ καὶ 
τὸ ἀποτύχῃ) ὁ μὲν ᾿ρίσταρχος χωρὶς τοῦ ἱ λέγει γράφεσϑαι., λέγων 

ὅτι ἀπὸ τοῦ ἁμαρτήδην γέγονεν κατὰ ἀποκοπήν᾽ ᾧτινι οὐ συνάδουσι 

τὰ τῆς παραδόσεως" ἡ γὰρ παράδοσις σὺν τῷ τ οἷδεν γεγραμμένον 

αὐτό. Ἡρῳδιανὸς δέ φησιν σύνϑετον εἶναι ἀπὺ τοῦ ἅμα καὶ τοῦ 
ἀρτῶ καὶ γίνεσϑαι ἀπὸ ἀμφοτέρων ἐπίρρημα ἁμαρτῇ καὶ ὁμαρτῇ. λέγει 
ὃὲ ὁ Τεχνικὸς (ἈΡο]]. ἀ6 δᾶν. 151, 25 δοιιη.) τὸ ἡσυχῇ καὶ ἄλλῃ καὶ 
πάντῃ καὶ τὰ τοιαῦτα διὰ τοῦτο σὺν τῷ ἱ γράφεσϑαι., ἐπειδὴ ἀπὸ 
δοτικῆς γεγόνασιν. ὅτι γὰρ ἀπὸ δοτικῆς γεγόναδιν, δηλοῖ τὸ ταύτῃ. 

ἐστὶ γὰρ αὕτη (ἡ» εὐϑεῖα, ἡ γενικὴ ταύτης καὶ ἡ δοτικὴ ταύτῃ. εἰ 

ἄρα οὖν λέγομεν «ταύτῃ ἀπέλθωμεν". καὶ οὐ λέγομεν αὕτῃ ἀπελ- 
ϑωμεν',, δῆλον ὅτι ἀπὸ δοτικῆς γέγονεν. εἰ δὲ τοῦτο ἀπὸ δοτικῆς 

γέγονεν, δῆλον ὅτι χαὶ τὰ ἄλλα τὰ ἔχοντα τὸ ἱ ἀπὸ δοτικῆς γεγό- 

ναόιν. οὕτως ὁ Χοιροβοσδκὺς εἰς τὴν Ποσότητα. 

20) ᾿“μαξών' ἡ μὴ μάξαις χρωμένη ἀλλὰ κρέασιν. ἢ ὅτι τὴν 
μίαν ϑηλὴν ἔκαιον τὴν δεξιάν, ἵνα μὴ ἐμποδίξωνται τοξεύουσαι. 

οὕτως Φρίων. 
21) «“μαρτοεπής᾽ ὃ ἁμαρτάνων ἐν τῷ λέγειν ἤγουν φλύαρος" ἡ 

μεταφορὰ ἀπὸ τῶν ἁμαρτανόντων τῆς ὁδοῦ. οὕτως δ ρίων. 

40) ΥΩ]. ΟΥ. Εἰ. απὰ, 611,21. ΑΒη]ο Μείμοά. Αἱμωδ.- ΕΒ. 618, 37 υπὰ 
Απροά. Οχ. 1 80, 8. βία. 402, 88. 21) αὶ). 8680]. Π. 18, 894. ΑΡρο]]. 
Βορὴ. 26, 238. Ηδβυοῆ. 

1. τὸ κύρη Α, ἴ6}} Β 3. χρονικὸν] ΧΒ 8. 4. δὲ τὸ] δὲ καὶ τὸ 4 ὅ. συν- 
τάττεται ἐπὶ γ᾽ χρόνους 48 (γ΄ Ἃ Β) 6. μόνον ἴδ} ῦὺ Β συντάττεσθαι 4 1. τῷ] 

τὸ Β οἷον 1Ἃ6}}}0 Β 8. δὲ [6}} 4 10. παρὰ τὸ 4 11. ἀποτύζ 
4, ἀποτυχεῖν Β. Ζυίῃε ἀ68 ὙοΥδββοσβ ατ18 ἀοὺ νοσζθη (]ο886, 12. γραφεσϑαι) 
αὐτὰ Τὰρὶ Β οἷη 10. ποῦ ἀρτῶ νοπ ογβίθυ Ἠμ πα μου! καὶ γίνεται ἀπὸ τοῦ 

ἅμα καὶ τοῦ ἀρτὼ Β γίνεται 48 λέγεται 4 18. σὺν τὸ 1: γραφ 4 

19. δοτικῇ γέγονεν ΛἪ 20. ΤΟΝΤΙΣΙ ταύτη 4 21. οὖν λξ, μὲν --Ξ λέγεται μὲν Α 
“3, ἄλλα] λοιπὰ Β 28. 24, ἀπὸ δοτ. γεγ. ἴδ} Β 24, εἰς τὴν ποσ. ἴθμ] 
Β 26. τοῦ τοξεῦσαι Α οἵ, οὕτως Ὦρ. Γ6}}} Β, ᾧ 4 28, ἁμαρτῶν 
4 λόγῳ Α ἤγουν ἴδ} Β 99. οὕτως Ὧρ. Γ6}0 Β, ᾧ 4 
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22) ᾿Ἵμαυρόν᾽ τὸ ἀλαμπὲς καὶ μὴ δρώμενον. παρὰ τὸ μαίρω τὸ οτίοι 10, 15 
λάμπω, ἐξ οὗ καὶ μαρμαίρω, ὃ μέλλων μαρῶ καὶ κατὰ πλεονασμὸν 
τοῦ υ μαυρῶ, ὡς καίω καύσω καὶ κλαίω κλαύσω, καὶ ἐξ αὐτοῦ ῥη- 
ματικὸν ὄνομα μαυρός, καὶ μετὰ τοῦ στερητικοῦ α ἀμαυρός, ὃ ἀλαμ- 

πής. οὕτως Ὠρίων. 
29) ᾿μαϑύνειν" τὸ ἀφανίξειν [καὶ κόνιν ποιεῖν] τουτέστιν τὸ "οτίου 

εἰς ἄμαϑον διαλύειν καὶ κόνιν ποιεῖν. παρὰ τὴν ἄμαϑον ἀμαϑύνω. 

«πόλιν δέ τε πῦρ ἀμαϑύνει“ (1]. 9, ὅ99). 
24) "ἥμαντες" οἵ περὶ ᾿Ελεφήνορα μετὰ Τροίας ἅλωσιν διέβησαην οτοε, 

εἰς τὴν Ἤπειρον καὶ ᾧκησαν περὶ τὰ Κεραύνια ὄρη. ἔκτισαν δὲ καὶ πο, δ γ 6 6ν 
Εὔβοιαν (Ἄβαντος ἡγουμένου», ὅϑεν ἥβαντες ἐκλήϑησαν [ἐν 
ὑπομνήματι ΜΠυκόφρονος] καὶ κατὰ μεταφορὰν "Ἄμαντες. ὁ Σεξ- 
τίων δὲ ἐν ὑπομνήματι Λυκόφρονος (τυ Υ. 1043) λέγει ὅτι 
Ἄβαντες ἐκλήϑησαν ἀντὶ ᾿“μάντων. οὕτως Ὧρος. [ϊΟ .»κεῦῖϑεν δὲ Κε- Αροιι Ἀμοά. 
ραύνια μέλλον ᾿ἡμάντων οὔρεα Νεσταίους τε καὶ Ὠρικὸν εἰσαφικέσϑαι“. “ἦν 

Νέστις καὶ Ὥρικος πόλεις. 
20) ᾿“μάφρυνϑος" πόλις Εὐβοίας" ὠνομάσϑη δὲ ἀπὸ ᾿μαρύνϑοσ οτον, 

βασιλέως. ἣ ὥς τινες ἀπὺ τοῦ μὴ μαραίνεσϑαι τὸν τόπον᾽ σύνδενδρος πο 
γάρ. οὕτως Ὧρος. 

20) ᾿“μαστρίς᾽ ᾿Δ“μαστρὶς ἡ Ὀξυάϑρου ϑυγατὴρ ἔκτισε πόλιν καὶ ποτον, 
ἀφ᾽ ἑαυτῆς ἐκάλεσεν. ἐὰν ἐδόύοι 

21) “μαραντῶν.᾿“πολλώνιος ὃ τὰ ᾿ἀργοναυτικά. οἷον .«ἔἴνϑα βοποῖ. Αροὶ μὰθρ 07 ἢ 
δὴ ἠπείροιο Κυταῖδος ἠδ᾽ ᾿Αμαραντῶν". Κύτος πόλις τῆς Κολχίδος. ἔστι ἣν ὁ ἢ 
ὃὲ καὶ ἑτέρα Κύτα τῆς Εὐρώπης κατ᾽ ἀρχὰς τοῦ εἴσπλου τοῦ Πόν- 

28) γεὶ. Θ6Π0]. ὕοη. 4 υπμὰ 14, χὰ 1]. 9, ὅ98. Επδίαίῃ. 777, 21. ΑΡ0]]. 
ΦΟΡᾺ, 27, 11. Ηθβγοῆ. 324) Οτοβ Ὀδπαὐζὺ ἴτὰ ογβύθῃ Τ61] υἹθ]] 61 οι δ θη 8080]. 
468 ϑόορβοκ]θβ ζὰ ΑΡο]]οη. 4, 1214 (γα]. ἀϊ6 1οΚΟ μα θη, ΔΌΘΥ ἴῃ ἄθηὶ ΚαΑ]]}}- 
ΤΏΒΟΒΟΒ - ΟἸζαὺ ταῦ βίθρδημοβ θυ ηϑὑϊτητη μι ἄθῃ ὅ0 80]. Ρ. 618, δ). ϑδοχίλοι 18ὺ 
ατυμπάϊαρσο Ὀμβοσοσ ΠΥ οΟΡγΟ;- ΒΟ] 16 (γα}]. ἄϊθδο υπὰ ῬΑΥΆΡΏγαΒα Ρ, ψ16 δ ἢ 
ΟἸ]Ἰοββθὸ Ἤπιος υπὰ ϑοβοοη σὰ 1064). 25) Υα]. δίοθρῃ. ΒγΖ2. 20) Υρὶ. 
βίθρῃ. Βγζ. ὅ6}0]. ΑΡ0]]. 3, 941. 27) αὶ. 6]. Χυταΐδος" ,,(ἔνϑα δὲ (δὲ Γ6}}}} 
“ἢ ἠπείροιο Κυταΐδος (χταΐδος 4) ἠδ᾽ μαραντῶν". Κύτος πόλις τῆς Κολχίδος. 
ἔστι δὲ καὶ (καὶ 16 }}Ὁ0 4) ἑτέρα Κυταῖς τῆς Εὐρώπης. ᾿ἡπολλώνιος. ᾿ἡμαραντά" 
πόλις ἐν τῷ (τῷ ἴ6}}ὺ Β) Πόντῳ, ὡς δ᾽ ἕνιοι ὄρη Κολχίδος. ᾿Μμαραντῶν δὲ ἐν- 
ταῦϑα ἐπὶ τῶν ὁρέων περισπᾶται (ἐνταῦϑα περισπᾶται τῶν ὀρνέων Β) πρὸς ἀντι- 
διαστολὴν τῶν ἀμαράντων σωμάτων. -- Υρὶ. 8.80]. ΑΡ0]]. 418, 26 πὰ 418, 31 
018 414, 7; 4168 1δϑὺ ἀθν ἅϊΐοσο 7161]; ἀδὺ γὔμροσθ, ἄθιὰ ϑόρβόοκὶοθ σομὄτὶᾳ (νρ]. 
δίορῃ. Βγ2. Κύτα), υχηβορσοὶ δῦ ἀθῃβο) θη 418, 271---831. 

ῷ. μαρμαίρω Οτ., μάρμαρον 4Β μαρῶ κατὰ πᾶΔ. ΑΔ 8. καίω... κλαύσω] 
9 

80 Οτ. καὶ δ} ῦὺ Β. ὡς κλαίω κλαύσω καὶ καίω καύσω Α ᾧ 4 8. ἀμὰ 4 
10. περὶ] παρὰ 48 11. Ετγρδμηχὺ γοη Καὶῦ06] δὺ8 ϑΐγαθο ρῥ. 446, 5680]. 1]. 2, 630 
11. 12. ἐν ὑπ. Λυκ. 61} Β 12. μεταφορὰν] 806 48. Μ16]]616}}} μετα- 
βολήν ὯΔ0} Ἄμαντες οπαοὺ Β 14. ἄμαντες Α ἀβάντων Α ᾧ 4 
10. ἁμαντῶν οὐρέαν σεσταίουστε καὶ ὥρικον Α. ᾿Αβάντων Αγο]]. οὐδ. 17. ἀπὸ 
μαράνθου 48 18. 19. σύνδενδρος γάρ ἴθ} Β 19. ᾧ 48 90. ᾿«μαστρίς 
48; ἀδ8 τνοῖζο ἧω. 6} Β ξάνθϑου 48 92, δὴ] δ᾽ ἐπ᾿ ΑΡο]]. 28. ἡπεί- 
ουο κοιτὰ εἶδος 4 ῶ8 . 94, Τομ ραν Αὐύταια 94, κύτα Β, κατὰ Α 

Βοἰισουδιοίο, ΟοβοΒ. ἃ. ρτίθοι. ΕΠΥΠΙΟΪοσίκα. ὡ 



ϑοδο]. ΑΡοΟ]]. 
ΒΒ. 3, 415 Ε. 

Ἡϑοίοὰ, 
ΤΏθορ. 511 
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του. ἐχεῖϑεν δὲ τὴν ἀρχὴν λαμβάνει. λέγεται δὲ οὕτως ὀνοματικῶς. 
ὅϑεν Κυταΐδα τὴν Μήδειαν {προσαγορεύει). ᾿“μαραντά" πόλις ἐν 

τῷ Πόντῳ, ὡς δὲ ἔνιοι ὄρη τῆς Κολχίδος, ἐξ ὧν καταφέρεται ὃ Φᾶ- 
σις. ὕπερ ἀγνοήσας ὁ Ἐφέσιος Ἡγησίστρατος ᾿“μαραντίους λι- 
μένας ἀπέδωχεν τοῦ Φάσιδος διὰ τὸ εὐθαλεῖς εἶναι {καὶ ἀμαράντους" 

ὁ δὲ Κτησίας ᾿“μαραντὰ ὕρη» τῆς Κολχίδος. ὁ δὲ Φᾶσις ποταμὺς 
φαίνεται ἀπὸ ᾿Μρμενίων ὀρῶν κατὰ Κόλχους εἰς ϑάλασσαν. τὸ δὲ 
᾿“μαραντῶν ἐνταῦϑα ἐπὶ τῶν ὀρέων περισπᾶται ὡς κύριον καὶ τὰ 
᾿Ἵμαραντά ὀξυτόνως λεκτέον. πρὸς ζγὰρ» διαφορὰν σημαινομένου 

τοῦ ἀμάραντα σώματα δηλοῦντος οὕτως λέγονται. 
28) ““μαδρυάδες" ᾿“πολλώνιος ὃ τὰ 4ργοναυτικά, οἷον ..ἀλλ᾽ 

ὅ γε πατρὸς ἑοῖο κακὴν τίνεσκεν ἀμοιβὴν ἀμπλακίης᾽ δ γὰρ οἷος ἐν 

οὔρεσι δένδρεα τάμνων δήποτ᾽ ᾿“μαδρυάδος νύμφης ἀϑέριξε λιτάων, 
ἥ μιν ὀδυρομένη ἀδινῷ [οἴκτρῳ] μειλίσδετο μύϑωῳ“. --- -“Ὡμαδρυάδες 
νύμφαι λέγονται διὰ τὸ ἅμα ταῖς δρυσὶ γεννᾶσϑαι" ἢ ἐπειδὴ δοκοῦ- 

σιν ἅμα ταῖς δρυσὶ φϑείρεσϑαι. Χάρων γὰρ ὁ Παμψακηνὸὺς ἱστορεῖ 

ὡς Ῥοῖκος δρῦν ϑεασάμενος ἤδη μέλλουσαν ἐπὶ γῆν καταφέρεσϑαι 

προσέταξε τοῖς παισὶ ταύτην ὑποστηρίξαι. ἡ δὲ μέλλουσα συμφϑεί- 

ρεόσϑαι τῇ δρυΐ νύμφη ἐπιστᾶσα τῷ Ροίκῳ χάριν μὲν ἔφασκεν εἰ- 

δέναι ὑπὲρ τῆς σωτηρίας, ἐπέτρεπε δὲ αἰτήσασϑαι ὅτι βούλοιτο. ὡς 
δὲ ἐκεῖνος ἠξίου συγγενέσϑαι αὐτῇ, ἐπιξήμιον μὲν ζοὐκὸ ἔλεγεν εἶναι 
τοῦτο᾽ φυλάξασϑαι δὲ ὅμως ἑτέρας γυναικὺς ὁμιλίαν. ἔσχον δὲ μεταξὺ 
αὐτῶν ἄγγελον μέλισσαν. καί ποτε πεσσεύοντος αὐτοῦ παρίπτατο ἡ 

μέλισσα᾽ πικρότερον δέ τι ἀποφϑεγξάμενος εἰς ὀργὴν ἔτρεψεν τὴν 

νύμφην ὥστε πηρωϑῆναι. καὶ Πίνδαρος" (Εν. 100 Β2) .οὐἰδοδένδρου 
τέχμαρ αἰῶνος λαχοῖσα“. 

29) ᾿Ζ“μαρτίνους᾽ εἴρηται εἰς τὸ Εὶ στοιχεῖον εἰς τὸ Εἰλίπους. (441) 

“ἡμαρτίνους᾽ παρὰ τὸ ἁμαρτῶ ἁμαρτίνους᾽" σημαίνει δὲ τὸν ἡμαρτη- 

μένον κατὰ τὸ νοεῖν᾽ ὡς οἰδῶ Οἰδίπους. (Β) 

28) αὶ. ὅομο]. δυγ. Ὁ. 410, 28 Κἰ. 99) Υ;!. Εἰλίπους Εἰ. τῃ. 209, 33 
(4 Β νἱθὶ συϑῖομον Ὀἱοίοὺ ἀαβοὶ ρδὺ ἢ διὰ τοῦ 1 οἷον ἁμαρτῶ ἁμαρτίνους, σημαίνει 
δὲ τὸν ἡμαρτημένον κατὰ τὸν νοῦν͵ οἰδῶ Οἰδίπους κτλ). Αὐϑ οἴπθαὶ οτίδο- 
--.-.... 

1. τῶν ἀρχων Β, λαμβάνουσα 48 1-- Τ᾽ λέγεται Ὁ158 εἰς θάλασσαν 16} 
Β 4. λιμένας] 80 8680]. ΑΡΟ]], οοἀ. 1,.. τπὰ Ρ,, Βογοῖθα λειμῶνας ᾿Ηγήστρατος 
ϑοῃο]. 1. ὃ. ὁ. Εγρϑπει 08 δὅ6}0]. Κολχίδυς] Καλχιδόνος 4 φαίνεται) 
φέρεται ὅ680]. 1,. τοί, φαίνεται ἢ 1. εἰς Κόλγους κατὰ ϑάλασσαν Α 
10. τοῦ] τὰ Β δῆλον 48 11. 12, οἷον Ὁ18 οἷος ἐν [610 Β ἀλλ ό 
γε 4Λ, 12. ἑοῖο κακὴ»] ἑ εἰσκακεῖν 4 138. ἀϑέριξε ἡ(ἡἩὀ 14. ἥ 18 μύϑῳ 16} Β 
10, δυσὶ Α 16. ταῖς] τοῖς Β 18. προσέταξε ὈΠ συμφϑείρεσθϑαι ἴθι] Β 
18. 19. συμφέρεσϑαι 4(,Ἢ 109. 20. εἰδέναι ἔφασκεν ΑΛ'Ἢὀ 21. μὲν] μου ΔΛ 823. φυ- 
λάξας 48 23, περιίπτατο 48, παρίστατο ὅ6}0]. 1,. οὅ,. ὦσγε πειρασϑῆ- 

ναι Β 26. τεκμαραίων λαχοῖ (σΟ}] λαχοῖσαὶ) 44, τεκμαίρων ὄνομα λαχοῦσαι Β --- 
λαχοῦσα 8680]. 1. 
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30) "“μαξα' παρὰ τὸ ἄγω ἄξω ἄξα καὶ ἔμαξα.  Ἣσίοδος ἐν 

Ἔργοις καὶ Ἡμέραις (ν. 4δῦ. 450.) ,φησὶ δ᾽ ἀνὴρ φρένας ἀφνειὸς 
πήξασϑαι ἄμαξαν, νήπιος, οὐδὲ τὸ οἷδ᾽, ἑκατὺν δέ τε δούρατ᾽ ἀμάξης“. 
Σ.χόλιον᾽ φησὶ δ᾽ οὗτος οὐκ ἀληϑῶς πλούσιος ἀλλὰ τῇ ψυχῇ δοκῶν 

πλουτεῖν, ὃ ἑαυτὸν ἐξαπατῶν. ἢ φρένας ἀφνειὸς κατὰ ἀντίφρασιν 

ἄφρων. "4λλως᾽ πολλάκις γάρ τις ἐρεῖ τῶν τὴν ψυχὴν ἐπηρμένην 

ἐχόντων" ..τί γάρ ἐστι δυσχερὲς τὸ ποιῆσαι ἄμαξαν ἢ ἄροτρον“. ὃ 

ὃὲ ἄφρων οὐκ οἷδεν, ὡς ἑκατὸν ξύλων (ἀντὶ τοῦ πολλῶν ξύλων) 
ἔσται συναγωγή. ᾿Ἧλλως" τοῦτο εἶπεν πρὸς τοὺς ϑαρροῦντας ἔχειν 

καὶ (μὴν πρὸ καιροῦ εὐτρεπίξοντας. λέγει γάρ τις, εἶπεν, ϑαρρῶν, ὅτι 
ἔχει ὕλην, ..ἐξέλθετε, ποιήσατέ μοι ἄμαξαν" μὴ εἰδὼς ὅτι πολλὴν 

δυσχέρειαν ἔχει" καὶ γὰρ ἑκατόν εἰσι τὰ ξύλα τῆς ἀμάξης. 
31) “μάς" τὸ ἀμάς ἐκτείνεται κατὰ τὸ τέλος. ἐστὶ τοίνυν ἀμε- 

τέρας καὶ κατὰ συγκοπὴν ἁμας" οἷον ὔμμιν ἔγωγε μαρναμένοισι πέ- 

ποιϑα σαωσέμεναι νέας ἀμάς". 

52) ““ματροχιάς" ἁματροχιά δέ ἐστι τὸ ἅμα τρέχειν καὶ μὴ ἀπο- 

λείπεσϑαι, οἷον ὁμοδρομία τις οὖσα. τροχοὺς γὰρ τοὺς δρόμους ἔλε- 

γον. ὀξυτονεῖται δὲ ὡς φυταλιά καὶ δασύνεται ἡ ἄρχουσα. ἐν 

ὑπομνήματι Ἰλιάδος. [ ἁρματροχιά δέ ἐστιν ὁ τύπος καὶ ἡ ἐγχά- 

ραξις τοῦ τροχοῦ. 

συλ βοθθα Ττακίαι. [ον Βογθιῦου σοὴ Βὶ 1δῦ 4180 ἄδθύ Απαριψιηρσ ἀ68 γ6ι- 
ἔββοτβ σοίοϊσὺ πὑπὰ δῦ δὺβ Εἰλίπους Ποῖ ἀἴὸ Εὐκ]γαπρ οἰησοβοίζίύ. Ἀπ] 8, 
ἀμπ8 Υοσὺ ἰθὺ χὰ Ὀθβρύθομθη, σῶν Ηθβοᾶ. ΤΠθορ. 611, σχόσὰ ὅ080)]. (ΕἸΔΟἢ 
Ρ. 200) ἁμαρτίνουν τὸν σφαλέντα κατὰ τὴν γνῶσιν. 80) Υρὶ. Εἰγη). 
(πὰ. 612, 28. --- 560]. Ηδ5. Ρ. 280. Οὐἰδιβῦ. 10 δπάγου θα 6. 81) Υ(Ὑ]. 
ΞΟΒ0]. ὕϑη. 4. ον δεῖ ἐστὶν 018 ἁμάς ἴδῃ} πὶ βοθο]. ΥΩ]. ΑῬΡ0]]. ΒορἈ. 27,18. 
Ηδργοἢ. 82) δ8 ϑοβοιομ ψαῦ ἔπιον ΟἸ ΔρΥδί μου ἀπὰ δῦ ἴῃ γ ] ] γον 
Ελδδυμρ ἀηΐου ἀθηὶ Ποιὰ ᾿Ἐπίσσωτρα τὰ Θἴπομι Θ6Π0]. Ζι 1]. δ, 126 οἱ ἐκτὸς 
τῶν τροχῶν σιδήρειοι κύκλοι οἱ ἐπὶ τὴν γῆν κυλιόμενοι, ἐκ τοῦ σῶ τὸ ὁρμῶ σῶ- 
τρον καὶ ἐπίσσωτρον πλεονασμῷ τοῦ σ (γμὶ. ὕδη. 4 υπὰ Β) μϊπζυρεοίηρίι: ἰστέον 
δὲ ὅτι ἁματροχιά καὶ ἁρματροχιά διαφέρει. ἁματροχιὰ μέν ἐστιν τὸ ὥμα τρέχειν 
καὶ μὴ ἀπολείπεσθαι, οἷον ὁμοδρομία τις οὖσα. τροχοὺς γὰρ οἱ παλαιοί τοὺς 
δρόμους ἔλεγον. οἷον ,τὴῇ ῥ᾽ εἶχεν Μενέλαος ἁματροχιὰς ἀλεείνων“ 
(38, 422). μετὰ δὲ τοῦ Ὁ, ἁρματροχιά, τὸ ἀπὸ τῶν τροχῶν ἴχνος δη- 
λοῖ, οἷον οὐδ᾽ ἄρα πολλὴ γίνετ᾽ ἐπισσώτρων ἁρματροχιή“ (28, 608). 
Δὸν Ἰούχία Ὑοῦβ ψὰγ ἄδθὺ ἀτγυμᾶ, ἀ168 ϑδίϊζοῖς τὰ Ο]οβ86 ᾿Επίσσωτρα οἰ πμζαβούζοῃ, 
Υε]. βϑ.βο]. ὕϑη. Β ζὰ 28, 422 (18 ῬΟΥΡΏΥ 108). Ηϊογϑυΐ ἔοὶσίθ 4180 1ὰ ἀθῃ} 
γοηὶ εοτῖ, ἀθβ Εὖ, Ὀδηαύείθηῃ Οοά. ὀξυτονεῖται ὡς φυτ. κτλᾶ., ἃ. |.. οἷπ ἄθπὶ 
γβη. 4 οηὐθρυθοῃθηάθθ βΌΒΌ θα δὰβ Ἡοτγοάϊδη (νυνὶ. δασέως τὴν ἄρχουσαν᾽ ὀξύ- 
νεται ὁμοίως τῷ φυταλιά). Ἀογ τοῖα 7.61] ἀδὺ α]οββο Κὅπηϊο οἱ Νικαηάου- 
Ξ6Π0]. (χὰ ΤΏτ. πω βοῖῃ; τὶ]. Ηδαγοῦ Ὡματροχιάς, Αἰπμπιοηὶοβ 12, 8. γα]. 
ΑΡΟ]]. βορῇ. 43, 1ὅ. Εν Και υπΐοῦ ΑΡΜΤ πιοάοσῦ ὡρματροχιά᾽ ὁ τύπος καί ἢ 

1. ἄξω Τ6}}}ὺ Α 1. ὦ. Ἡσίοδος Ὀ18 Ημέραις δ }} Β φησὶ δ᾽] φὶ 4 
8. πο ἄμαξαν οπαοί ΒΕ οὐδετο οἷδ᾽ ἔκατὸν δ᾽ ἔτε Α 4. οὗτοι 4 
ὁ. ἐπαρμένην 4 1. δυσχερὲς τὸ] δ. τοῦ 4, εὐχερέστερον τοῦ ὅ'͵ς0]. 8. ὥσρα 
ξύλα 4, ὡς ρ΄ ξύλων ϑεβο]. 9. συναγωγήν 4, συνάγωγον ὅ6})0]. 10. (μὴ) 
ὅΟΒ0]. λέγει] ἔχει 4 τπἀὐπᾶ ϑο}10]. εἰπεῖν 4 13, “μάς] (ἰἸοββα [6] Β 
14. 15. πεποιϑασα ὡσ ἔμεναι 4 10. Ἁματροχιάς) ΟἼοθθο 61} Β 19. ἁμα- 
τροχία ΑΒ 

ον 

“ΟἸου 30, 20 

ϑοδοὶ. Ηδϑεϊοά. 

ὝγΟου. ΤΟΥ͂. 45 

“Β680]. 1]. 
18, 9ὅ 

ΒοἢοἿ. 1. 33,422 



Ὁ 5080]. 11. 3,486 

Ηοτοάΐδη, 

περὶ παϑῶν γ 

Οτίοι 175, 29 

Μοϊιϊμοάϊοϑ 

4 Μοϊποάϊξοκ 

4 Μοιποάϊοβ 

5 Μοιποᾶϊοθ 

20 ΕΤΥΜΟΙΟΟΘΟΙΟΌΜ ΘΟΕΝΌΙΝΟΜ. 

32) ᾿μβαλλώμεϑα᾽ ἀναβαλλώμεϑα, ὑπερτιϑέμεϑα. 

34) μάνδαλον" τὸ ἀφανὲς παρ᾽ ᾿4λκαίῳ (ΕἸ. 128 Βἢ. (ἐστὶν 
ἀμαλδύνω τὸ ἀφανίξω" ,,ὥς κέν τοι μέγα τεῖχος ἀμαλδύνηται ᾿“χαιῶν"“ 

(Π..1, 468). ἀμαλδύνω οὖν τὸ ἀφανίξω, ἀμάλδανον, τὸ ἀφανὲς καὶ 
ἀφανιξόμενον, καὶ καϑ᾿ ὑπέρϑεσιν ἀμάνδαλον. οὕτως Ἡρῳδιανὸς 
περὶ παϑῶν. 

80) ᾿“μᾶν᾽ τὸ ϑερίξειν᾽ παρὰ τὸ ὁμοῦ ἐπισπᾶν, οἷον ἁμασπᾶν. 

οὕτως Ὠρίων. 
80) ᾿“μβλυώττειν᾽ τὸ μὴ ὀξυδερκεῖν ᾿4ττικῶς. παρὰ τὸ ἀμβλεῖς 

ἔχειν τοὺς ὕσδσους, τῶν δύο σό εἰς ττ μεταβληϑέντων. Μεϑόδιος. 

91) ᾿μβλῶδαι" τὸ ἀτελὲς βρέφος ἀποβαλεῖν καὶ τὰ πρὸς τοῦτο 
φάρμακα ἀμβλωϑρίδια καλοῦσιν οἵ ἰατροί. ᾿“ριστοφάνης (ΟΙΚ. 137), 

οἷον «καὶ φροντίδ᾽ ἐξήμβλωκας ἐξηυρημένην.“ ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν 

ἀμπέλων. ὁπότε γὰρ αὗται τοὺς λεγομένους ὀφθαλμοὺς ἀποκαυϑεῖεν, 
λέγομεν αὐτὰς ἀμβλυώττειν ἀντὶ τοῦ οὐ τελεσφοροῦσιν καρπόν᾽ καὶ 

ἐπὶ τῶν γυναικῶν τῶν ἀτελῆ τὰ βρέφη ἐκβαλουσῶν λέγομεν ἀμ- 
βλυώττειν καὶ κατὰ συγκοπὴν ἀμβλώττειν. ἢ ἐκ τοῦ ἀμαλῆσαι, ὃ 
ἐστι τὴν γονὴν ἀφανίσαι, ἀμβλῆσαι. καὶ τροπῇ τοῦ ἡ εἰς ὦ ἀμβλῶσαι. 

38) Ζμβη. 
990) “μβων᾿ κυρίως τὺ χεῖλος τῆς λοπάδος παρὰ τὸ ἐν ἀναβάσει 

εἷναι, οἷον πολλῶν ἤδη λοπάδων τοὺς ἄμβωνας περιλείξας“. (Ευρο!. 

Εν, 52 Κὶ) λέγονται ὃὲ καὶ οἵ ὀρεινοὶ καὶ ὑψηλοὶ τόποι ζἄμβωνεςο), 
οἷον ἐπ’ οὔρεος ἀμβώνεσσι““ (ΚΑΙ πι. ϑομη. ΕὟ. δη. 10). παρὰ τὸ 
βῶ βών, ὡς γηρύω Γηρυών, καὶ ἀνάβων καὶ κατὰ συγκοπὴν ἄμβων. 

ἐγχάραξις τοῦ τροχοῦ , οὐδέ τι πολλὴ γίνετ᾽ ἐπισσώτρων ἁρματροχιὴ κατόπισϑεν"“ 
ππαὰ Σδὺ ψΟὮ] 88 ἀἴθθοσ ΟἼοβ80 16. ἡδομίγα ΠΟ δηροξαρί. 838) ΥΩ]. ϑεδοὶ. 
Π1α. Ηδβυοι ἀμβαλλόμεϑα. Υαὶ. 6]. δ1. 87) αὶ. Ογαπι. Αποοά. Οχ. 1 81, 1. 
αὶ. ὅ.8ο]. Αὐιδὺ. ὙΥΟΙΚ. 137. 38) 89) Εγβίυ. 1611 δὺβ8 σούίδη ὅ2, 10---8, 
10 Κὶ]. Υ]. Ευδίαί, 1086. ὕῦὉ0 δὺ8 ΑΘ6]188 Πιοηγβὶυβ (γω]. ϑοῦναθο γ.. δ7). 
ῬΏΣγΏΣΟμοΒ ΒΟΚ. ἀπ. ατγ. 12, 4. Ηθβγομ. ΑἸὸ ἴῃ ἀογ 6]οββθ ἤμπωτις, δαυΐ 
6] 6 ῬΒΥγηομο8. γουχοὶϑὺ ὑπ ψοΐομο ἀδγ θὴρ πδοὰ ἀθιη Μοίμοά. ρμο- 
μόγί, ἰοὺ Ἐχούζδῃ Ὀδηαΐχῦ. 

1. ἀμβαλώμεϑα 48 8. ἀμελδύνω 4 ὕ. ἀμάνδυλον 4, νρὶ. ἨδΒΥ ΟΝ. 
ἀμανδαλοῖ ὅ. 6. οὕτως Ὀ188 παϑῶν [68}} Β 1. ἐπὶ πὰν υπὰ ἀμαπᾶν Α 
(σοτμοσ ᾿ζμάν) 8. οὕτως Ὧρ. ἴδ] Β, ᾧ 4 9. ὀξυδερχν ΑΛ 10. εἰς ξ Α 
θσοα ἄδη βοηβίϊσοη αΘΌσασο “Μεθ. 68} ΒΒ 12. φάρμακον, αροττὰ ΔΨ άἰα- 
τροί]} ἀττικοί ἘΡρ1πι. ἐάριστ. Ὀΐ8 ἐξημβλ. [610 Β 18. ἐξήμβλοκας Α 
14. αὐτοὺς τοὺς 4 ([γ αὗτ. τοὺ)  Ἀἀποκλαυϑεῖεν ᾶΑ 1ὅ. καρπόν] 80 4. καρ- 
πόν [6}}Ὁ ἴθ ρα. ἀντὶ τοῦ οὐ τελέσφορον καρπὸν ἔχειν Β 160. ἐχουσῶν 

ἐχβαλουσῶν Β 117. καὶ .»18 ἀμβλώττειν 681} Α 18. καὶ κατὰ τρο- 
πὴν Β ἀμβλῶσαι [61 Α 19. π80}} Ἄμβη πὰ Α Ζ61]6 ἔγοί ρϑββθα. θϑμη 
18. ΠΘῸ68 Ποιητηδ ἤμβων. Β δε Ἄμβη δὺ8 υπὰ Ὀαρίππῦ πὴ Ποια ἤμβων. 
Μοϊμοάϊοβ μαῦ Ὧὰὺ8 ἀ6γΥ Ἰδῆρθῃ (]Ο886 βΒϑΊ ΠΥ ΦῈ6116 ΧΎ61 σοιηϑομῦ. 20. ἀλ- 
βάσει Α 91, πὲρ εἰ λήξας 4. (περιλήξας Ετοῦ. οοἀἀ.) περιειλίξις Β 238. οὖ- 
ρέεως Α 24, καὶ συγκοπῇ ἄβων Β 
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40) ᾿μ᾽ βωμοῖσι" ἄρματα δ᾽ ἀμ βωμοῖσι“. ἀντὶ τοῦ περὶ τοὺς 
βωμούς. Χρύσιππος ὑφ᾽ ἕν προφέρεται, ὃ μέντοι 'ρίσταρχος δύο 

μέρη λόγου παραλαμβάνει καὶ προπερισπᾷ. λέγει γοῦν καὶ ἀλλαχοῦ 

οχρύσειοι δ᾽ ἄρα κοῦροι ἐύδμήτων ἐπὶ βωμῶν“ (θα. 1,100). χρὴ γι- 

νώσκειν ὅτι διὰ τοῦ μ᾽ γράφεται, κἂν παράϑεσις ἧ, ὁμοίως τῷ «ἀμ 
φόνον, ἀν νέχυας" ([]. 10, 298). 

41) ᾿“μβλύς" ὁ σίδηρος ὁ μὴ ὀξύς. παρὰ τὸ μῶλος, ὅ ἐστιν ὁ 
ἐγχρονισμὸς τῆς μάχης. γέγονε μωλύς, ὡς ἵππος ἱππύς, καὶ κατὰ 

στέρησιν ἀμωλύς, ὁ μὴ ἐπὶ μῶλον καὶ πόλεμον ἐπιτήδειος. συγχοπῇ 
καὶ πλεονασμῷ τοῦ β ἀμβλύς, (ὡς) βαρύς. οὕτως Ὠρίων. 

42) ᾿ἀμβρόσιος ὕπνος" ϑεῖος, ϑαυμαστός, οὗ οὐχ οἷόν τε βρο- 
τοῖς ἄψασϑαι. ἢ ὃ ὑγρός" ὑγρὸς γάρ ἐστιν ὃ ὕπνος, οἷον νήδυμος 

ἀμφιχυϑείς“ (11. 14,243). καὶ ἀμβρόσιος οὖν διὰ τοῦτο λέγεται ὁ ὑγρός. 

οὕτως Φρίων. ἢ ὁ ὃὲ Θεόγνωστος (οὐ» γράφει τὸ σδει διφϑόγγω. 
τὰ γὰρ διὰ τοῦ διοῦ ἅπαντα πλὴν τῶν μετουσιαστικῶν .... διὰ τοῦ 

γράφονται, οἷον διπλάσιος, ἀσπάσιος, Ταράσιος., ἀμβρόσιος, ἱχέσιος, 

Ἐφέσιος, ἀνάρσιος, Συρακόσσιος (οὕτω γὰρ Ἡρῳδιανὸς ἐν τῇ 
Καϑόλου διὰ δύο σό γράφει τὸ ὄνομα) διαπρύσιος. ὁμοίως καὶ τὰ 

ἐπ’ ἀριϑμῶν τασσόμενα διὰ τοῦ διὸσ διὰ τοῦ ἐ γράφονται, οἷον 
διακόσιοι, τριακόσιοι. εἶπον μὴ σημαίνοντα μέρος σώματος ἢ μετου- 

σίαν διὰ τὸ ....... εἰος κάρα, χρύδειος σταυρός διὰ τῆς εἰ 

διφϑόγγου γραφόμενα. 

48) ᾿“μβροσίην διὰ νύχτα᾽ διὰ τῆς ϑείας νυκτός. 
44) ᾿Δμβροσία" ϑεία τροφή, ἧς βροτοὶ οὐ μετέχουσιν. ἢ ἧς οὐχ 

40) Υρ]. ὅοδοὶ]. νϑη. 4. 41) μ]. οπιοίσοβ περὶ ποιημάτων, Υο!. 
Ηδρτγο. ΠΟΥ͂. ο0]]. Υ Ρ. 15 ΕὟ. 236: [κ]είμενον ἀντὶ τοῦ μῶλυ͵ ὃ παρῆχται ἀπὸ τῶν 
μωλυομένων. ταῦτα δ᾽ ἐστὶ τὰ βραδέως “εἰ ς πόλεμον]... 42) Εγχβίοσ ΤῸ]] 
Οτ. δὺ8 )ύογθα Ερὶμ. ζὰ 1]. 2, 19. Υρὶ. ὕγαμι. Απροὰ, Οχ. 1 1, 16. πυβίαίῃ. 
166, 48. 48) Ὑμ). 5.80). θη. Β ἀπὰ ὅ.}0)]. Ὠι1ὰ. χὰ 1]. 3, δ7. 44) ΥὙμὶ. 
Εὐγπι. αυάᾶ, 613, 18. Ευβίαίμ. 160, 28. 

1, ὃ. περὶ τοῖς βωμοῖς Β ὦ, προφέρεται] 8ο 48 υπὰ Κὅ.}0]. ϑδοιγ, προ- 

φέρει ὃ. περιλαμβάνει 4 προπερισπᾶται 4, προπ Β 4. γρύσιοι 
ΛΜ ἐν ὕδμήτων Α δ. γράφονται Α, γρῷ Β δ. θ. τὸ ἄμφωνον ἀνέ- 
χυας 4 1. 8. ὁ ἐστιν ἐγχρον. Β 9, καὶ τὸν πόλ. Β 10. ποῖ ἀμβλύς οπαάού 
Β ὡρίων 4 11. ᾿ἀμβρόσειος βΒομοιϊπὺ ἀοΓ Υ δυῦ. ζοβοβυθΌθη πὰ πὶ ΟΥοι μ6- 
ἔυπάρῃ χὰ Βα ΌΘη ον ν 48 11. 12. βροτοὶ ΑΒ (τοῦ). νομ Β, ογβίο Ηδῃά) 
14. ὧρος ΑΒ; ΔΡ6Γ ἜΝ Οτΐομ 19,11. 80, 26 γράφει 48 διφϑ. 8, 
δίφϑογγον 4 16. ΟὉμὴ6 [ἄοσκο 48, νεὶ. 30. 21 16. γράφονται) ΛΑ Ἰτηπη6 Ὁ 
ΡΊυγΆ] δυβοβογΊΘΌθη, γρὰ Β 16. ἀσπάσιος] ἱππάσιος Β 11. συρακούσιος 
4 18. γράφει] γρα Β, γράφονται 4ΔὉ δὲ πδοἢ ὁμοίως Οἱ ΠροΒΟΒοΟῦοα ΛΔ. τὰ] 
τὸ Β ἀπὰ βρᾶϊον τασσόμενον. τὰ ἴ6}}} Ὁ 119. ἀριϑμὸν 4 20. 21. μετουσίαν 
διὰ δηλοῦντα 44 νἹ6]]οἱομῦ ΠΟ 21. νήσειος κάρα γχρύσειος στρατός ΤΏΘΟμΗ., 

ὕειος κάρα καὶ γρύσειος ταῦρος 4,, χρύσειος σταυρὸς ἀΐ ἐθύυννον κάρα Β. αὶ. 
ΤΒοορε. δδ, 2: περδίκειος κάρα; ὅθ, 15: βόειος κάρα. ΤΏΘΟρπ. ΒΟ ]6 0 π0Ὲ] 
νήσσειος, πον ἀκ γογῖ. ἀθ8 Εὐγηχ. 61 δηᾶδσοβ, ποὺ δυῦ σείος δυβροῃ θη 68 
γοτύ οἰμδβοίζίθ 24, ὩΔΟΩ μετέχουσιν δβοξοτῦ καὶ ἀμβρύσιαι χαῖται ((]. 40) Β 

ΦΒ68ο]. 1]. 
8, 441 

Οσίοι 14,9 

ΟΠ οΣ 

ΓΒοοσπηοοίοα 

δδ, 25 

2 ΒΟΒΟΪ. 1]. 3, 51 

τοσίου 19,11 



45080].1}. 5,388 

Οτίομ 

ΟὍτΤΟΒ, 
πεοὶ ἐϑνιχῶν 

ἈΡΟΪ]]οΣΐοΒ 

ἅ, 1298 

ἘΜ ΟΒΟΙ. ΟὝΟΣ 

Ἐνΐπι. Ἡόομ. 

11. 2, 486 

48530}:0].11. 0,484 

Μοιμοάϊξοπ 

22 ΕΤΥΜΟΓΟΘΊΟΟΜ ΟΕΝΌΙΝΟΜ. 

οἷόν τε βροτὸν ἄἅψασϑαι. ἐστὶν οὖν βρόσις βροσία καὶ κατὰ στέρησιν 

καὶ πλεονασμῷ τοῦ μ ἀμβροσία. 
45) ᾿“μβροσίου" ϑείου, οὗ βροτοὶ οὐ μετέχουσιν᾽ καὶ ,ἀμβρόσιαι 

χαῖται“ (1]. 1, 829). 
46) 'ἄμβροτον᾽ ἀϑάνατον, οὗ βροτοὶ οὐχ ἅπτονται. 
41) "άμβροτοι" διότι ἀϑάνατοι οἱ ϑεοί, (διὰν τὸ ἄμοιροι εἶναι 

βροτοῦ ὅ ἐστιν αἴματος. Ὠρίων. 

48) ᾿“μβρακία: (Ἄμβρακος) πόλις Ἠπείρου .... ἀφ᾽ ἧς ἐκλήϑη 
ἡ χώρα ᾿Δμβρακία. ᾿ «ἤδη μὲν ποτὶ κόλπον ἐπώνυμον ᾿ἡμβρακιήων“. 

᾿πολλώνιος. 

490) ᾿“μβολιεργός" (ὃ τὸ ἔργον» ἀναβαλλόμενος. Ἡσίοδος" ΟΥ̓. 

ι. Τ. 418) ,,αἰεὶ δ᾽ ἀμβολιεργὸς ἀνὴρ ἄτῃσι παλαίει“, 
00) ᾿“μβολάδην" ἀναβάλλων. 

1) ᾿“μβαλλώμεϑα. πᾶσα πρόϑεσις συγχοπὴν πάσχουσα τοῦ 

ἐσχάτου φωνήεντος τὸ καταλειπόμενον σύμφωνον... ......... «οὕς 
02) ᾿Αμβατος" ἀνάβασιν ἔχουσα. --- ἡ δδὸς ἡ πρὸς τῷ τείχει 

αὐτῷ οὗσα. 
08) ᾿“μέγαρτος᾽ ποτὲ μὲν δηλοῖ τὸ εὐτελὲς καὶ μὴ ἄξιον φϑό- 

νου, οἷον μἀμέγαρτε συβώτα““ (Οα. 117, 219). δηλοῖ δὲ καὶ τὸ πολύ, 
ὡς τὸ ο᾿πόνον δ᾽ ἀμέγαρτον ὕφελλεν“ (1]. 2, 420). ἐπὶ μὲν τοῦ εὐτε- 
λοῦς κατὰ στέρησιν τοῦ ἃ παρὰ τὸ μεγαίρω τὸ φϑονῶ μεγαρῶ καὶ 

μεγαρτὸς καὶ ἀμέγαρτος, ὃ μὴ φϑόνου ἄξιος. φϑόνος γὰρ τοῖς εὐὖτε- 

“ΜοΙποάϊοδ 

λέσιν οὐ προσγίνεται. ἐπὶ δὲ τοῦ πολὺ κατ᾽ ἐπίτασιν τοῦ α, ἵν᾽ ἡ 
ἀμέγαρτον τὸ πολλοῦ φϑόνου ἄξιον. τὰ γὰρ μεγάλα φϑονεῖται, τὰ 
δ᾽ εὐτελῆ οὔ πρὸς γὰρ τὸν ἔχονθ᾽ ὁ φϑόνος ἕρπει“. Σοφοκλῆς 
Αἴαντι (157). Μεϑόδιος. 

04) ᾿μέλγω" παρὰ τὸ ἅμα ἕλκω. 

45) να]. ὅοβοὶ]. διὰ. Ηβδβυοὶ. 46) ΜΘ] οῦ ϑοθο]. 1]. ὅ, 839. 
47) ΟΥὐοη δὺ8 ἀϊύογθηα ΕΡὶμ, Υμ]. ΑΡΟ]]. βόορῃ. 34, 81. 48) αὶ. Βίορμ. ν. 
ΒγΖ. 49) ὅ.}10]. τι Ηρβιοά. οἄδθγ Τὶ 1 δὺ8 Ῥμοί,οβ Πού. ΥΩ]. δυϊά. 
0) ὅομοὶ. χὰ 1]. 21, 864 (οῃ. 4. 1πὐθυ]ὴ.}) οαθγ Ῥμούίϊοβ. Υμὶ. ὅδ 488. 
δ2) ΥΩ]. ὅβδβοὶ. 14. ΑΡρο]}. ϑορῇ. 27, 6. Επβίαί. 658, δῖ. δ8) Μοίμ. --- 
Οὐοὰ 22, 12. μ]. ΑροΟ]]οη. ϑόορῃ. 236, 20. Ἠθβγο. Εὐιίωθ ἢ. 380, ὅ. 1692, ὦ, 
1817, 28. ΥΩ]. ὅοῃοὶ. Οἀ, 17, 219. 84) Με. σόβθ ἀν ΘΙ ΒΘΏΓΟΙρΘ. 
.------.--.-  -.-- -»- -- 

δ. οὗ] ὃν 4 6. διότι] Διογενιανὸς ϑομταϊάὺ Ζὰ Ηθβγοῇ ἀμβρότιγνον. 
Πίος. ιϑὺ (ἀαΐβου 1ὴ ΝΙΚδπάθι- ΒΟ 0116) ψΘαοΣ τὰ αθηαϊῃ. ΠΟΘ Ὅ61 ΟΥοὴ οἸδοσῦ; 
διὰ τί νοὶ. 1]. δ, 8389---842, οἱ ϑεοὶ διότι ἀϑάνατοι, τῷ ΚαΙΌ6] ἄμοιροι] 
ἄμοιρον 44, βροτοῦ [61 Β 1. Ὠρίων] ᾧ᾽ 4, ὦρος Β 8. Οπο 1ἄοκα 48 
9. ἀμβρικία 4 ἀμβρακηΐων Β 10. σ᾽ Β, [610 4 14. ᾿ἡμβαλόμεϑα 48, 
Ἡόβυ οι. ᾿μβαλλόμεϑα 10, σύμφωνον ἴδ} ὺ Α. Ζο᾽οιιθη Ὧ68. (]ΟΒΒΘὨΒΟΒ] 8868 
ἴῃ 48, ΔὈ06Υ ἴῃ 44 Βα]ῦ06 Ζ6116 ἔΓΘΙ 10. ἡ νοῦ ὁδὸς [610 4. δ᾽6 Εγκ)άγυηνσ 
σομότυ ζὰ καὶ ἐπίδρομον ἔπλετο τεῖχος 18. ἡμέγαρτος] Β8ο 43ΒΒ 20. πόνον) 
φόνον Α 20. ὥφελλεν Β 20. 21. εὐτελοῦς] ἀτελοῦς Β 22. μέγαρον καὶ 
ἐξηξοτος 4Β 38. ἔχοντα 4Β 30. 30. Σοφ. Ὀ1 Μεϑόδιος [6 }} ὺ Β 271. ἕλκω] 
ἄκειν Α 

10 

1ὃ 
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ΕΤΥΜΟΠΟΘΙΟΌΜ ΘΕΝΟΌΙΝΟΜ, 22 

00) ᾿“μενηνός" ὃ ἀσϑενής" καὶ ἀμενήνωσεν ἀσϑενῆ ἐποίησεν" 

παρὰ τὸ μένος ἄμενος καὶ πλεονασμῷ τῆς νὴ συλλαβῆς ἀμενηνός" ἢ 

παρὰ τὸ μένω μενηνός, ὡς πέτω πετηνός. καὶ ἀμενηνός. ἐξ οὗ καὶ 

ῥῆμα" «ἀμενήνωσεν δέ οἵ αἰχμήν““ (1]. 18, 562). 

50) ᾿μέρδω" κυρίως τὸ μέρους στερῶ, καταχρηστικῶς δὲ καὶ 
ἐπὶ τοῦ στερῶ μόνον, οἷον οὁππότε δὴ τὸν ὅμοιον ἀνὴρ ἐθέλῃσιν 

ἀμέρσαι“ (1]. 10, ὅ8). ὥσπερ παρὰ τὸ σκαίρω σκαρῶ γίνεται σκα- 

ρίξω καὶ εἴρω ἐρῶ ἐρίξω, οὕτως καὶ παρὰ τὸ μείρω μερῶ γίνεται 
μερίξω καὶ κατὰ συγκοπὴν καὶ τροπῇ τοῦ ἔ εἰς ὃ μέρδω καὶ μετὰ 
τοῦ στερητικοῦ ἃ ἀμέρδω, {καὶ παρὰ τῷ Ποιητῇλ ἀμέρσαι. ἢ παρὰ 
τὸ μείρω τὸ μερίξω ὃ μέλλων μερῶ καὶ Αἰολικῶς μέρσω, ὡς φϑείρω 

φϑερῶ φϑέρσω καὶ κείρω κερῶ κέρσω, καὶ ἀμέρσαι ἐξ αὐτοῦ. 
51) μένης" σημαίνει τὸν παῖδα, παρὰ τὸ μὴ ἔχειν μένος, καὶ 

κλίνεται ἀμένης ἀμένητος, ὥσπερ ᾿Δμέλης ᾿Δμέλητος. εἰσί τινα εἰς ἡσ 
ὑπὲρ δύο συλλαβὰς ἔχοντα πρὸ τοῦ ἢ ἀμετάβολον καὶ πρὸ τοῦ ἀμε- 

ταβόλου φωνῆεν μὴ τὸ ἢ, μὴ τὸ ὃ, μὴ τὸ ἴ, μὴ τὸ ὕ, μὴ τὸ ὦ, ἅτινα 

διὰ τοῦ τοῦ κλίνονται, (οἷον» Ἐπιάλης ᾿ἘἘπιάλητος, ᾿Δκέλης ᾿ἀκέλητος 

(ἐστὶ δὲ ὄνομα ποταμοῦ). ᾿“μέλης ᾿“μέλητος (ἐστὶ (δὲ καὶ αὐτὸ 
ὄνομα ποταμοῦ), ἀμένης ἀμένητος. πρόσκειται μὴ τὸ ἢ, μὴ τὸ ο. 

μὴ τὸ ἴ, μὴ τὸ ὕ, μὴ τὸ ὡ“, ἐπειδὴ ταῦτα εἰς οὐ ἔχουσιν τὴν γενι- 
κήν, οἷον 4ἰσχίνης “ἰσχίνου, Μηριόνης Μηριόνου, Κερύνης Κε- 

ρύνου. τελώνης. τελώνου. οὕτως ὃ Χοιροβοσδκὸς εἰς τὸν ε΄ κα- 

νόνα τῶν ἀρσενικῶν. 

᾿ Μοιίμοάϊοα 

ς Μοιποάΐος 

σμοΐτγο- 

ῬθοδίΚοδ χὰ 

ΤὨΘοὰ. 163, 85 Η 

᾿ 4 , “ 
ὅ8) ᾿“μεύσιμος" {παρὰ τὸ» ἀμεύω τὸ πορεύομαι" οἷον οοὅὕπῃ καὶ βοιοϊ. Ανοι! 

ἀμεύσιμον ἧεν“, τουτέστιν πορεύσιμον. {τὸ δὲν ἀμεύω παρὰ τὸ 
ἅμα καὶ τὸ σεύω. ἢ παρὰ τὸ νεύω νεύσιμος καὶ ἀνεύσιμος τοῦ ἃ 

τὸ ὁμοῦ δηλοῦντος ἢ πλεονάξοντος (καὶ) τροπῇ τοῦ ν εἰς μ ἀμεύ- 
σιμος. ᾿ἡπολλώνιος ὁ τὰ ᾿“ργοναυτικα. 

δδ) Μοίμ. 161} 1 δὰ8 ἀθῃ Ῥβοαο- ογο] δ βομθῃ ΕἸΡΙΠΊγδιηθη, τῷ]. ΟΥο πα 
8, 36, ΤῈ6721] ΠΟ ρ]οῖοῦ ὅσμο)]. Ορρίϑη. Ηκ]. 1, ὅ40. ΥΩ). ΑΡο]]. Ξἕορῃ. 21, 8. ϑυϊάδδβ. 
ΗΘ ΒΥΟΒ. Βαρίαι. 641, δδ. 946, 46. 86) Υρ]. τβμι. Απϑοα. Οχ. 1 81, 12 Ὁ18 
"8. γα]. Οτίοῃ 20, 8. 18, 10. 68) ϑὅ.}0}]. ΑΡΟ]]., ψὶθ ἀθγ ϑοδ)υῖβ θοπθὶβῦ:; 
ϑομο] θα ψοζάθηῃ οὐ 80 οἷὐοτῦ; υρὶ. 6]. 68. 

1. ὁ 6 }0} 4 ῶ. ἀμενηνός] μενηνός Α 8. ὡς] καὶ 4 4. ῥῆμα] 
τὸ Β ἀμενήνωσε Α ὁ. στερῶ μόνον Ἐγρίτωα., στεροῦμαι 48 ὁπότε 
48 10. (καὶ παρὰ τῷ Ποιητῇ} οτρὰπ:ῦ ἀὰ8 Ἐρ μι. Μιὺ ᾿ἡμέρσαι Ὀορσὶπηὺ 
ΠΘι6 6]οϑ86ὸ ΜΒ 123. φϑέρσω) καὶ φθέρσω ΑΔ ἀμέρσε 4, ἀμέρσω Β 16. φω- 
νῆεν [6810 Β 17. κλένονται] κλι᾽ Βα (οἷον) ογρδηζὺ 818 ΟἾΟσ. 18. ᾿ἀμέλης 
18 ποταμοῦ [6}}ὺ ΔΛ 20. μὴ τὸ ὥ, μὴτὸ  Β 21. 22. Κερύνης ΚΑΙΌ6Ι (ΡαυΒδῃ. 
2, 28, 2)] Κεβριόνης ΟΒοθγ. οοἀ. ὕομ. Κερύνης οοα, ῬατΊΒ., κερβύνης κερβύνου Β, 
κερύννης κερύννου 4. Ὧδν Εὐγτηοὶ. ψ}}} ὅτου δυῇ ίνης, όνης, ὕνης, ὦνης 8ῃ- 
ΠΤ οὕτως Ὁ1]8 ἀρσενικῶν 16810 Β 6. ἀμεύσημον 44, μόρσιμον οοἀά, 
ΑΡΟ]]. αυγ. ἃ. αυ6}]. ἦεν] ἢ 4, ἦ Β ἀμεύω] ταὶῦ ᾿Δμεύω Ὀθρίπηθῃ 44 Βὶ Θἷπα 

πΘῸΘ (Ἴ]ο05886 26. ἅμα] ἄμω 4 21. τὸ ὁμοῦ --- πλεονάξοντος]) τοῦ ὁμοῦ ἢ 
πλ', δηλοῦντος 4, τὸ ὁμοῦ ἢ τὸ πλέον δηλοῦντος Β 28. ᾿4π. ὁ τ. ᾿4ργ. ἴ61} Β 

4, 391 



ΟδΒοΐτο- 

ὈοΒΙοΒ, Οτ- 
{ΠΟΩΤ. 

Μοιμοάϊοα 

ἃ ΟΠοΐοΟ ΟΒΙκοΒ, 

Οὐίμορτσ. 116. 8 

ΒΟΒΟΙ, ΑΡΟ]]. 

9, 908 

» ΒΉ10]. ΑΡΟ]]. 

ῷ, 321 

ἀΒΟΒΟΙ. 1]. 
15, 14 

ἜΜ ΟΒΟΙ. 1]. 8,180 

Οεΐοι 

24 ΕΤΥΜΟΓΟΟΘΙΟΌΜ ΟΕΝΌΙΝΟΜ. 

59) ᾿“μείλιχος᾽ ἀμείλικτος, ἀσυμπαϑής, ἀπηνής᾽ ἀπὸ τοῦ μειλίσσω. 
60) ᾿Ζμεινίας" ὄνομα κύριον. παρὰ τὸ ἀμείνων ἀμείνονος ᾽άμει- 

νονίας καὶ ᾿Αμεινίας. ἢ παρὰ τὸ μένος μενίας καὶ ᾿Αμεινίας κατὰ 

στέρησιν, οἱονεὶ ὃ ἀπρόϑυμος καὶ ἀόργητος. Μεϑόδιος καὶ Χοιρο- 
βοσκός. 

01) ᾿“μείνων. παρὰ τὸ μείων, οἷον μείων μὲν κεφαλῇ ᾽4γα- 
μέμνονος“ (1]. ὃ, 198), γέγονεν ἀμείων καὶ πλεονασμῷ τοῦ ν ἀμείνων, 
οἱονεὶ δ μὴ ἐλάσσων τινός. ἢ παρὰ τὸ μένω γέγονεν ἀμένων καὶ 

πλεονασμῷ τοῦ ἐ ἀμείνων, τουτέστιν ὁ μὴ μένων ἀλλ᾽ ὑπὸ πάντων 
αἰρόμενος. τὸν γὰρ κρείττονα πάντες αἴρουσιν. 

02) ᾽“μείνω" καὶ χωρὶς τοῦ ν καὶ {τοῦ ἴ. ρκλέπτῃ δέ τε 
νυκτὸς ἀμείνω“ (1]. ὃ, 11). ἐστὶ δὲ αἰτιατικὴ χωρὶς τοῦ ν’ ἐστὶ γὰρ 
ἀμείνονα καὶ ἀμείνοα καὶ κατὰ κρᾶσιν ἀμείνω. τὸ δὲ ᾿Αμεινῷ μετὰ 
τοῦ ἱ ἐστὶ δοτικὴ ἀπὸ τῆς (ζεὐϑείαφ) ἡ ̓“μεινώ τῆς ᾿“μεινῶς τῇ ᾿Δἀμεινῷ. 
εὖ 68) ᾿“μείδητος" ἀμειδήτους. οὗ ἐν ἀμειδήτους ἁγίας ηὐλίξετο 
νύκτας“. τὰς φρικτάς, ἐν αἷς οὐκ ἔστι μειδιᾶσαι οὐδὲ γελάσαι. ἢ 
ὅτι φοβεραί εἰσιν καὶ σκοτειναί. ἁγίας δὲ τὰς ἁγνάς, διὰ τὸ ἐν 
αὐταῖς ἄγεσθαι τὰ μυστήρια. ᾿“πολλώνιος ὃ τὰ ᾿ἀργοναυτικά. 

64) ᾿“μήρυτον᾽ εἴρηται εἰς τὸ ᾿“μύρητον. 
60) ᾿“μήχανος" .οὗ μάλα δὴ κακότεχνος, ἀμήχανε“ (1]. 15, 14). 

ἰστέον ὅτι δύο σημαίνει ἡ λέξις, ἢ τὸν μὴ δυνάμενον μηχανὴν 
εὑρεῖν, ἢ πρὸς ὃν οὐχ ἔστιν μηχανήσασθαι, ὕπερ καὶ ἐνταῦϑα 

λέγει. 

06) ᾿“μήχανα" πρὸς ἃ οὐκ ἔστι μηχανὴν εὑρεῖν" ἐξ οὗ δεινὰ 
καὶ χαλεπά. 

617) μη" τὸ γεωργικὸν ἢ οἰκοδομικὸν ἐργαλεῖον. παρὰ τὸ ἅμα 

γέγονεν ἄμη, τὸ ἅμα καὶ ὑφ᾽ ἕν ἕλκον πολλά. δύναται δὲ καὶ παρὰ 
τὸ ἀμᾶν, ὅ ἐστι κόπτειν καὶ ϑερίξειν. οὕτως Δ ρίων. 

59) 16] θοῦ βομο]. σὰ Π]. 9, 168: οὧογ δὺ8β Ομοϊγχγοῦ. Οτδ. Ὑρὶ. 188, 11. 
60) Τ61} 1 (Μοίδ., υρὶ. ἀπροᾶ. Οχ. 1 81, 10) :ϑῦὺ θ᾽ πρΘΒΟΒΟΌΘΕ. 61) Υεὶ. 
Οὐοη 18, 12. 62) ὙΊΟΙ]]οΙ σοῦ ΟΒοῖγοῦ. αὶ. στα. Αποοὰ. Οχ. 1 11, 8. 5080). 
γου. 4 θ8) ΥΩ]. ὅ΄. μοὶ]. ϑυγ. Ρ. 484, 20 Κ. θ4) ΥΩ]. ὅθ ο). 1δυγ. 
Ρ. 401,10 Κὶ. θ8) Υρῖὶ. 8 η. 4 66) α!]. ὅδοὶ. δ1ά. 67) Κρ]. ΟΥου 9, 11; 
ΒΗ] 1οἢ Μοίμοά. γα. ἀποοᾶ. Οχ. 1 82, 12. 

. 

1. μελίσσζω ΛΑ 4. Μεϑ. καὶ Χοιρ. ἴο1} Βα 6. μείον μὲν ΑΛ 6. 7. ᾽4γα- 

μέμνονος] ἀγάμενος 4, ἄγαβμἩ ΒΒ 8.9. οἱονεὶ ὈΪ8 τοῦ 1 ἀμείνων 6] Β 
11. κλέπτει Β 12, δὲ [610 4 18. καὶ ἀμείνοα δ} ὺ Β κρᾶσιν] 

κρὰ Α 14. ᾿ἡμεινώ) ἀμείυω 4, ἀμείνως Β τῆς ἀμείνω 48 τῇ 
ἀμείνωι 4, ἴδῃ] Β 1ὅ. ᾿ἡμείδητος) Ἰωθτητηα ἂἃπι πδῃμὰ Β 19. ᾿ἡμύρητον] 

ἀμήρυτον 4, ἀμηρὺ Β, ναὶ. 6]. 111. ᾿ἡμύρητον ἰοῦ ἀοτύ ἐπὶ Μεἐβοάοθ- Τοχὺ δὺβ 
᾿Δμήρυτον νοτἀογθθη; ἄθηπ Μοίῃ. βοβγοιὺ ἀ88 ΑΡρο]]ο ἸΟϑθοβο] ]οα ΔῸ 22. ὅπερ] 
ὡς Β καὶ 68} Β λέγει] 1, 4, ἴδ} Β Φ7. γέγονεν] γεγονέναι Α 
28. ΘΔ ρίων] ᾧ 4,, οὕτως Ὧρ. [6 1} Β 
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68) ᾿“μητῆρες" ϑερισταί, παρὰ τὸ ἀμᾶν. ἡ χρῆσις εἰς τὸ Ὄγμον. 

69) ᾿“μήτειρα᾽ ἡ χρῆσις εἰς τὸ Ζήτης. 
10) (᾿4μῆσαι" ἐστὶν» ἀμᾶν, τὸ ϑερίξειν, παρὰ τὸ ἅμα ἀμῶ, τὸ 

ἅμα καὶ ὑφ᾽ ἕν πολλὰ ἕλκω, οἷον «ἀτὰρ καϑύπερϑεν ἔρεψαν λαχνήεντ᾽ 

ὄροφον λειμωνόϑεν ἀμήσαντες“ (1]. 24, 451). 

11) "Ἄμηρον᾽ οἷον »τὸ "ἥμηρον ... .«( οὐδετέρως. ἐστὶν ὄνομα 
ὄρους. 

12) "Ἅμης᾽ ποιός τις πλακοῦς. ᾿ἀριστοφάνης οἄμητα προσαπ- 
ἔπεμψεν ἡμῖν τουτονί (ΡΙαΐοΒ 999). ἀπὸ τοῦ ἐξαμᾶσϑαι αὐτὸν 
σπουδαίως ὑφ᾽ ἡδονῆς ὡς μέλιτι καταρδόμενον. ἢ παρὰ τὸ πολλῶν 
ἅμα εἰς αὐτὸν ἀναγομένων καὶ ἐμβαλλομένων [εἰ5] τὴν κατασκευὴν 
αὐτοῦ (γίνεσϑαι». Μεϑόδιος. 

18) ᾿Δμιϑρῆσαι: Σιμωνίδης τὸν ἀριϑμὺν ἄμιϑρον εἶπεν καϑ' 

ὑπερβιβασμόν, οἷον κυμάτων ἄμιϑρον“ (ΕἾ. 228 Β΄). ἐκ δὲ τοῦ 
ἄμιϑρος ἀμιϑρῶ καὶ ἀμιϑρῆσαι τὸ ἀριϑμῆσαι. ἢ ἀπὸ τοῦ ἀριϑμῆσαι 
κατὰ μετάϑεσιν τῶν στοιχείων, ὡς πίτυλος τύπιλος. οὕτως Ἥρῳ- 

διανὸς περὶ παϑῶν καὶ Μεϑόδιος. 

14) ᾿“μίς" τὸ οὐροδόχον ἀγγεῖον: ᾿“ριστοφάνης" ,εἶτ᾽ ἤτησεν 

ἀμίδα“ (Ετόβομο ὅ43). παρὰ τὸ ὀμιχῶ τὸ οὐρῶ, Ἡσίοδος ..μηδ᾽ 

68) (]Ἰοθβθ Ὄγμος Ὀθδίομῦ δι18 ἀγθὶ Τϑ]θη, ἄθγθῃ ογβύθγ (Ξ-- Εὖ. τοᾶρπ. 
618, 84 --- 88) γ]6}]]61οῦ δὺβ ἄθη ΝΈΚΘΉ ἀουβοῃο] θη (ΤΟΥ. 671), ἄθύθῃ ζυγοὶογῦ 
(ΞΞ 618, 88---42) δὰ8 ΟΥου 114, 28 βἰδιηχηῦ; ἀογ ἀγιὺθ Ἰδυΐοῦ: Ὅμηρος ἐπὶ τῆς 
εὐθείας τάξεως τοῦ ϑερισμοῦ φησιν, οἷον ,ὔγμον ἐλαύνωσιν ἀνδρὸς μάκαρος“ 
(11. 11, 68). Ῥδ8 ΟἸξαῦ υτηξαίοἰα ἔγΠΒΟΥ ταϊπἀθβύθηβ Υ. 671 υπὰ θ8. ἀμητῆρες 
ϑερισταί ὅ.80)]. 14. υπὰ οη. 4 ἱπίθυϊη, (Βα 488). 69) Υρὶ. Ζήτης᾽ ὁ υἱὸς 
Βορρᾶ᾽ οἷον ,,Ζήτης αὖ Κάλαϊς τε Βορῆος υἷες ἱκέσϑην“.. ᾿ἡπολλώνιος ὁ Ῥόδιος 
ἐν τοῖς ᾿Δργοναυτικοῖς (1, 211; Ὀ18 ΠΙΘΥΠΟΣ 08 ΟἸρθηοΣ ΤοΚὐτο). ξαήτης, παρὰ. 

τὸ ξα καὶ τὸ ἄης (80) ὁ μεγάλως πνέων᾽ υἱὸς γάρ ἐστι τοῦ Βορρᾶ. --- ᾿ἡμήτειρα 
Ι9θ0ὺ δὺ8 δμήτειρα γοΙΊΘΒΘα ; ἴῃ ΟἼ]Ἰοβδθ Ζήτης ψλγ 1]. 14, 288 --- 259 (264 ἀήτας, 
2ὅ0 ὅδμήτειρα) οἰὐλοτί, Ἐπ Υοτ ᾿ἡμήτειρα 1ϑὺ 8180 υπυοζΖουμί. 10) ὙἹΘ]]οιομῦ 
ὥΟΒΟΙ. σὰ 1]. 24, 451. 71) ΨηΘΙ]οιομῦ ΟΥῸΒ Ὀ61 ἀογ Βοϑρσθομυηρ ἀογ δας 
Ἄμυρος, ναὶ. 6]. 117. 18) αὶ. Επυδίαϊῃ. 1801, 26. Ηογοάϊδῃ 11 887, 1. 2 
1,6ηὐ2: Βἰστηομλαθ8β 18 ν]6]]6 1 οῦ ἀου Δι ὈοστΆρὮ. ΥΩ]. δυϊάδβ ᾿μιϑρῆσαι. ἩΘΒΥΟὮ. 
θῳ Μαείμοά. γ10}] Βοιβουκυῆρθη Ζὰ Κα] θοῦ οβ δύ, 1ϑὺ ἀδ8 Τιϑητηᾶ ψΟὮ] δὺ8 
ἀΐθβθα (ΕῪ. 889). Πθπι Ἠοτοάδη χομόστὺ 416 (]οβ8ο Πίτυλος (ΞΞ Εἰ. Μ. 618, 46). 
14) Μοϊβοά. σψὶθ οἱ δὺ8 ἅ]ύθσθῃ Αὐὶϑυορ ϑμθβκοτητηθηΐαγοη. Ὑα]. Βοκὶσ. Αἢ. 
ατ. 387, 27. ὅ0)ο]. Ἰθβιῃ. 688. 

1. ἡ χρῆσις] εἴρηται Β 2, ᾿ἡμήτοηρα ΑΛ ἕζήτημα Α 8. ᾿Μμᾶν εἰ ἴῃ 
ΑΒ κα}8 ἡρέώμεει ΘΒΟΒΠΘΌΘη, Ζογδυδτὺ δΔΌΘΥ ἀΐα δἱρβαῦοῖ. Οσγάμυμρ. Υαὶ. 
Εὔγτροὶ. αυάΐδῃ., ἋἼἸοβ89 280 8. 4. ἀμῶ τὸ ἅμα ἴθμ]0 4 4. ἕλκων 
Α, ἕλκον Β ἀτὰρ Ὀ15 ἔρεψαν [610 Β θ. Ἄμηρον)] 80 4 υπὰ ἀϊο Οοἀά. 
ἀθ8 ϑθρμαποβ Βγυζ. υ. ἃ. Υ. Δέξαροι οἷον τὸ ἄμηρον ἴθ}0 Β, ἱπ ΜΘ] Θιη 
ἀϊθ ΟἸοθθθ πϑοὸ 72 ψοβίϑ ]ῦ 180. ΟἾμ6 Ζοίομθη ἀθν Γἄοκο 48 οὐδετέρω 
Α,. 8. ποιός τις] ποιότης Α 8. 9. προσαπέπεμψεν] προσέπεμψεν Β 13. Μεϑ. 
ἴθ8}0 Β 18, κυμάτων) κύματ᾽ Β, κύματα 41; νοτῦο88. Βοτρὶκ 16, ἀμιϑρὼ]) 
ἀμυϑρὼ Α ἀμιϑρῆσαι)] ἀμιϑρήσω 48 16. κατὰ] καὶ κατὰ Μ τύ- 
πιλος)ὶ πίτυλος πιτύλου Α, πίτυλλος τίπυλλος Β (Β ΘΌΘΠΒΟ ἴῃ ἀ. 6Ἴ]ο886 .4116ό- 
κοτον: πίτυλλορ). 10. 17. οὕτως Ὀ18 Μεϑ.. 161 Β 18. ᾿Αριστοφ. εἶτ᾽ [6}}}0 
Β 19. ἀμίδω 4 Ἡσίοδος Ὀ16 οὖν 6} Β 

ἜΒ0801. Π11,61 

“11. 14, 2359 

Μοὶϊδοάϊΐο 

Μοιμοάϊος 

Ἠοσοάίδη, περὶ 
παϑῶν 

Μοιίδοάϊο 
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ἜΒΘΒΟΙ Χ1.10,419 

Οεὶοι 

9206 β ἘΤΥΜΟΠΟΟΘΙΟΌΜ ΟΘΟΕΝΟΙΝΤΙΜ. 

ἀντ᾽ ἠελίοιο τετραμμένος ὀρϑὸς ὀμιχεῖν““ (Υ̓. υ. Τ. 121). παρὰ τὸ 

ὀμιχεῖν οὖν ὀμίς καὶ ἀμίφ, ὡς ὀκριόεις ἀκριόεις. ἢ παρώνυμον ὑπο- 

κοριστικὸν ἄμη ἀμίς, ὡς σκάφη δκαφίς. Μεϑόδιος. 

10) ᾿“μία" ἐστὶ δὲ ἰχϑῦς᾽ ἃς φησιν ᾿ριστοτέλης (510 ΠΗ.) εἷναι 

καρχαρόδοντας καὶ τῶν συναγελαξζομένων καὶ σαρκοφάγων. χολὴν 
δὲ ἔχει ἰσομήκη τῷ ἐντέρῳ καὶ σπλῆνα ζὁμοίως». εἴρηται δὲ παρὰ 
τὸ ἅμα ἰέναι τοῖς παραπλέουσιν. ἐστὶ γὰρ συναγελαστική. 

160) ᾿“μίσαλλος" οἷον ,,ἀμίσαλλοί τε γέροντες“ (ΚΑ|1Π1πὶ. βοῃη. ΕἸ. 
8 πο. 11) χατ᾽ ἔνδειαν τοῦ γ. ἀμίσγαλλος, ὁ δυσάρεστος, ὁ μὴ ἄλλῳ 
μισγόμενοο. 

11) ᾿“μίστυλλον᾽ σημαίνει τὸν μὴ κεκομμένον ..ϑέντες ἀμί- 
στυλλον ταῦρον ἐπὶ σχαλίδων"“ (ΚΑ]] 1. ϑσμη. ΕὟ. δῆοπ. 111). Φι- 
λόξενοο. ; 

18) ᾿“μισώδαρος" ὄνομα κύριον οουἷες ἀκοντισταὶ ᾿Δμισωδάρου, 
ὅς ῥὰ Χίμαιραν ϑρέψεν“, 

10) ᾿Δ“μιτροχίτωνας᾽" ἀξώστους. ἢ μίτρα καὶ ϑώρακι μὴ χρω- 
μένους. 

80) ᾿“μιχϑαλόεσσαν᾽ σημαίνει δὲ τὴν (ἐκ ϑαλάσσης ἀπρόσμικτον 

οὖσαν [τῇ γῇ] διὰ τὸ μὴ ἔχειν λιμένα. «καὶ Μῆμνον ἀμιχϑαλόεσσαν“ 
(1. 24,188). γέγονε παρὰ τὸ ἄμικτος ἀμικτόεις ὡς βροτὸς βροτόεις, 
καὶ τροπῇ τοῦ κ εἰς χ ἀμιχϑόεις καὶ τὸ ϑηλυκὸν ἀμιχϑόεσσα ὡς 
αὐδήεις αὐδήεσσα, καὶ πλεονασμῷ τῆς αλ συλλαβῆς ἀμιχϑαλόεσσα. 

ἢ διὰ τὸ τῶν ἐνοικούντων ἀπρόσιτον καὶ ἀνήμερον, ὥς φησιν Ὅμη - 

16) ὕμου ἀϊο Βεμυΐζυαμρ ἀθβ Αὐμβθμδῖοβ τυρὶ. 5. δ4. 60. 160) θὸγ δίθι])υην 
πδο} ῬΏΠΟΧΘΠΟΒ; ΕΓ ἔϊηγὺ ἃ} ἀϊθ τέοτμη μίσγω 4110 ΑἸ]οϊαρθη χυγᾶςοκ. 
11) ῬΒΠ]Ποχοποϑ; δυΐ μὲὶ οὔθσ μὲ ψιγὰ μεῖον μικρός, μιστύλλω τι. 8. χ. τυγῦοῖκ- 
οὔτ. ΥΩ]. Απροοά. Ὀαῖε 11 851, 24; ϑομοὶ. Β σὰ 1]. 1, 465. 18) ΒοΒο] 1 οῃ, 
Ἴ ἈΠππλ 6] Αγ ΟἼΟΒ86 χὰ ἀσυηβοὶροη Βαο. ἔο]σύ; τνρ]. δ'υϊάδβ. 79) Υγ!. 
ϑοθο]. 14. ϑυ!άδβ. Επδίαί. 1066, 68. ΑΡΟ]]. ϑορὶι. 36, 12. Ηδθβγοιν. 80) Οτίοῃ: 
ΒΗ} 0} Μοίμοά. 1πὶ Αἱμωδεῖν 618, δ0. Υρ)]. ϑοδοὶ. ὕοη. 4Ἅ (υπὰ Β) “ὰ 1]. 234, 758. 
Επδίϑίῃ. 1874, 15. ΑΡ0]]. ὅορμ. 27, 14. Ηρβυοῇ, 

1. ἠελίοι 44: γἱθ)}]ο σύ ἠελίου ὀρθῶς Α ὦ, ὡς ὀκρ. ἀκρ. 68} 

Β παρωνύμος Β, παρωνύμως ὥ. 8. ὑποκοριστιὴ 48 ὃ. σκα- 
φίς] σκαφῆς 4 Μεϑ. 01 Β 4, ἄς) ὡς 48 εἶναι Βι, ἔστι Α 
ὅ. καρχαρόδοντος ΑΒ ὁ. ἔχει) υϑΓΒοΒ 1] 10 ἔχειν πὸ Αἰἢ. ἐντέρῳ] 
ἑτέρω 4 σπλῆνα] πλῆναι Α ζὁμοίως))] οτρπτὺ ἃἂὰ5 ΑἰὮ. 7. παρα- 
πλέουσι 41; ταῖς παραπλησίαις Αἰ. τιολες συναγελαστὶ ΑΒ νμὶ. 

λ 
Αἰ. 8. ᾿μίσαλος 4 τε] γυϊρ. τοι 48 9. ἀμίσγαλος 48 ἄλλο 

Β 11--:8. ᾿Δμίστυλλον' θέντες ἀμίστυλλον ταῦρον ἐπισχὰ ἀντὶ τοῦ τὸν μὴ 

κεκομμένον: Β 12. 18. ἐπὶ σχαλίδων. Φιλόξενος] ἐκίσὴς ΦΆ -- φιλόξενος 
Α. Ὅοσς Νδιηθ ἅθβ Ρῃι)οῖαβ Καπῃ πολ 80 Δρροϊγχυὺ ψογάοθῃ. --- ἐπ᾿ ἐσχαρόφιν 
Ὀᾶδπον 14. υἷες] ὅνες Β, ὡς ἐς 4 1ὅ. χίμερον 4, χίμαιρα Β ϑρέψεν 
[61 4 16. 17. χγριωμένη Α 18. δὲ 01 Β τὴν θάλασσαν τὴν ἀπρ. 48 
γοῦρ. Καὶ 061] 19. ἀμιχϑαλόεσαν Β 20. ἄμικτος] ἄμικτον ΑΔ 28. οἰκούντων Β 

10 

1ὅ 

Ὁ 0 
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οος »οἴχεται εἰς Μῆμνον μετὰ Σίντιας ἀγριοφώνους“ (Οἀ. 8, 394). 

οὕτως Ὡρίων. 

81) ᾿“μμεῖναι" εἴρηται εἰς τὸ ᾿μβαλλώμεϑα. 
82) "““μμορον᾽ δύσμορον, κακόμορον. μόρος γὰρ ὁ ϑανατος. 

88) μναμοι" οἵ ἀπόγονοι. κυρίως δὲ παρὰ τὴν τῶν Κυρηναίων 
διάλεκτον οὗ τῶν ἀμνῶν ἀμνοὶ ἄμναμοι λέγονται, τουτέστι τῶν 

ἀρνῶν ἄρνες. πρὸ γὰρ τοῦ κερατοφυῆσαι ἄμναμοι λέγονται. ἀπὸ τοῦ 

ἀμνὸς ἄμναμος. οὕτως Φρίων καὶ ἄλλοι. 

84) μνίον' τὸ αἰμοδόχον ἀγγεῖον. παρὰ τὸ αἷμα αἰμνίον καὶ ἀμνίον, 

οἷον Περσεὺς δ᾽ ἀμνίον εἶχε ζγέρων δ᾽ ἱππηλάτα Νέστωρ“ (Θά. 
8, 444). 

85) ““μνιος᾽ εἴρηται εἰς τὸ ᾿πρνειός. 

86) ᾿“μνιός: ποταμὸς περὶ τὸ Θεμισκύριον. εἴρηται, ὅτι μνία 
οὐκ ἔχει, (ἢ) διὰ τὴν τραχύτητα μνιός καὶ ᾿“μνιός. οὕτω Μεϑόδιος. 

87) ᾿μνοί: τὰ πρόβατα, μάλιστα τὰ μικρά. παρὰ τὸ μένος 

ἅμενος καὶ κατὰ συγκοπὴν ἀμνός, οἱονεὶ ὃ ἀδύνατος" καὶ παρώνυμον 
ὑποκοριστικὺν ἀμνίς. ἢ παρὰ τὸ μνοῦς, ὕπερ σημαίνει τὴν ἐκ γενετῆς 

μαλϑακὴν αὐτοῦ τρίχα, ἐξ οὗ μνούδιον, γίνεται ἀμνός, οἱονεὶ ὁ ἐστε- 

ρημένος τῶν νηπίων τριχῶν. Μεϑόδιος. 

88) ᾿“μογητί" ἄνευ μόγου καὶ κόπου. εἰς τὸ Νεμέϑοντο. 
80) ᾿“μολγῷ" τῷ μεσονυκτίῳ, καϑ᾽ ὃ οὐκ ἀμέλγουσιν. ἑσπέρας 

82) Υαὶ. ΑΡ0]]. ϑορῇ. 29, 9. Ηδβυοι. ϑυϊάδββ. 88) )ὰ Μοὐβμοά. β:0ἢ 
Βάυβρ τηἱῦ ΟΥὐοὰ Ὀογάμγὺ, ᾿ἰδϑῦὺ Γ΄ ΟΣ] πϊῦ Ὀδηυΐζί. Υρὶ. Ηδβυοι, ϑυϊάδβ, 
Ἰπούχζθβ Ζζὰ ΠΥ. 144. 84) Μοίμ. νυνὶ]. ὕτϑιη. Ἀπ. Οχ. 1 81, 24 ζδῃζ 88 ἀθῃ 
ΞΟΒΟΙθα. ΥΩ]. Εἰαδίαίῃ. 1476, 8; ΑΡ0]]. ϑόορῃ. 2ὅ, 26, βυϊάδδ. 85) α]οδ86 
᾿ρνός οπὐμδϊδ υπίϑῦ ἄθπὶ Ναπιθη ΧΌιρ. εἰς τὴν Ὀρϑογρ. ποὶϊΐογο ΑἸ σα ρθη 
σου Οταμλ. Αποοά. Οχ. ΠΠ 168, 22 υηά 174, 18. Α061 ψνχαὰ δὺ8 Ηρογοάϊδη ἐν 
τῇ Καϑόλου οἰζίοτί: ὥσπερ ἀμνὸς ἀμνειός ἀγνοῶν ὅτι ἄμνιος σημαίνει τὸν ἀμνὸν 
χαὶ διὰ τοῦ 1 γράφεται καὶ προπαροξύνεται ἃ. 8.Ἅ ΣΧ. 80) Υρὶ. ϑυϊάδΒ. μνειός. 
Ὠ16 Ο]οββθηίο)ρσα Ὀ61 Μοίμ. Ὀδϑιδυ) σὺ ἀ16 Κοπ)οκίυτ ᾿μνιός. 87) νρὶ. ΟΥοι 19, 19. 
88) 6Ἴ]οββὸ Νεμέθοντο ἔρμ}ὃὺνὺ ἴῃ 41Β υπὰ αἹθη Εὐγιθοὶ. Αὐβρθβοῦγ θη. ὙὙΆΥ ἴῃ 
ἴῃγ 1]. 11, 684---037. Εἰ [οἱγρὺ ἴῃ 89 οἷῃ Ζυβαὺζ 818 'σβο θη δὰ ἀθηη86] Ὀ6αι 
Βυο ἢ. 89) Ζποιίο Εὐκίᾶσυμρ δὺ8 ῬΒΣ])Οχθηοβ, νυρ]. Μοίμοά. τα. Απ. Οχ. 
1 82, 1: 8080]. ἴδῃ. ΑΓ χὰ 1]. 11, 173. Ἐυδίοίη. 888, 61. ΑΡ0]]. ἥορῃ. 28, 28 
(Ηοβυοι. ϑυϊάα8). 1μοὐχίου Τ61] υρ]. β΄. 80)]. Ὠ),4. 

1. εἰ] ὡς 4( σίντηας ἀγριοφόνους Β, γοΥοδβοτῦ νοὰ Ηδηά 1 2. οὕτως 
Ὦρ. ἴον Β, ᾧ 4 8. ᾿ἡμμεῖναι] Ο]οδΒδο δ] Β ἀμβαλόμεϑα Α 6. δια- 
λέκτω 4, διαλ Β Ἴ. γὰρ ἴ68}0 4, γὰρ πρὸ Β ἄμν. λέγ. [6}} 4 
8. ἄμνομος 4 ὦὧρος Β, ᾧ 4 καὶ ἄλλοι 1} ΒΕ 9. αἰμνύον 
48 10. περεεῦς δαμνίον εἶχεν Α, εἶχεν ἀο Β ἱππηλάτω 4, ἱππ. 

Νέστ. ἴδ }} Β πὶθ Ερίπι. 15. ᾿Αμνίος 4, ᾿ἄμνεῖος Β 18. ἄμνειός 48 
Θεμισκύριον)] ϑεμισχν Β, ϑεμίσκυρον Α ὅτι διὰ τὴν τραχύτητα μνείαν οὐκ 
ἔχει μνειὸς καὶ ἀμνειός ΑΒ. ναὶ. Εὖ. Μαρῃ. 472, 44 μνιός ὁ ἁπαλὸς παρὰ Εὐ- 
φορίωνι, 88 ΒΙΘΥΔΌΤΟΙ φοβισμοτὺ πιγὰ οὕτω Μεϑ. ἴσο} Β 18. ᾿ἡμνοί 
᾿μνός 48. )0ιο ἀ]Ἰοββθ βίθῃῦ ἴῃ Α΄ πδοῦ ᾿ἡμογητί 1ὅ---17. παρὰ ὈΪϊ8 ἀμνίς" ἢ 
[6] ὺ 4 11. γενητῆς Β μὑνούδην 48 19. Μεϑ. ἴδ] Β 20. μόγου 
καὶ [681 Β τὸ Νεμέθοντο)] τὸν ἐμέϑοντο 48 21. καϑ᾽ ὃ] καϑὼ Α 

4 Μοιβοάϊξοβ 

υπὰ ΟεἶοΣ 

4 Ιοιπμοάΐοβ 

“ΟΒοΙ ΓΟ οδίκοβ, 
Οσίδμορε. 

Μοιμοάϊονθ 

Μοϊδοάϊοε 

ἜΒΟΠΟΙ.11.11,657 

Οσίου 



4868}01.11.11,118 

Μοιϊμοάϊΐοπι 

Μεοιποάϊο 

Ἡοτσχοάϊΐδῃ, 

περὶ παϑῶν 

ΒΟΒΟΙ. 1]. 
8, 318 

Οτίοπ 20, 29 

28 ΕΤΥΜΟΠΟΘΟΙΟΌΜ ΘΟΕΝΟΌΙΝΟΜ. 

γὰρ καὶ {πρὸ ἡμέρας εἰώϑασι τοῦτο ποιεῖν. ἢ παρὰ τὸ (μολεῖν μολὸς) 
μολῷ καὶ κατὰ πλεονασμὸν τοῦ γ μολγῷ καὶ μετὰ τοῦ στερητικοῦ 
ἃ ἀμολγῷ, ἐν ἡ οὐδεὶς μολίσκει. οὕτως Δ ρίων. [ ἢ ἐν καιρῷ ἐν ᾧ 
συμβέβηκεν ἀμέλγεσϑαι τὰ πρόβατα. 

90) ᾿“μορβὴς καὶ ἀμορβεύς" σημαίνει τὸ μεσονύκτιος᾽ παρὰ τὴν 

ὄρφνην ἀμορφνής, καὶ ἐλλείψει τοῦ ν καὶ τροπῇ τοῦ ᾧ εἰς τὸ β 

ὡς ἐν τῷ κυφός κύβος, Φερενίκη Βερενίκη (ἀμορβής». σημαίνει καὶ 
τὸν ἀκόλουϑον, ζἀμορμός» ὁ ἅμα τινὶ δρμῶν, τροπῇ τοῦ μὶ εἰς τὸ 

β ἀμορβός καὶ ἀμορβής. οὕτω Μεϑόδιος. 

91) ᾿Ζ“μοργίνοις᾽ χιτῶνας σημαίνει. {τοὺς ἀπὸ ᾿“μοργοῦν ἐχδέ- 
χονται,. καϑ᾿ ἃ καὶ Θηραῖον τὸν ἀπὸ Θήρας τῆς νήσου. δηλοῖ καὶ 
χρώματος ποιότητα, παρὰ τὴν ἀμόργην" (εἰ δὲ παρὰ τὴν ἀμοργίδαν, 

δηλοῖ ὁμοίαν βύσσῳ καὶ πολυτελῆ ἐσθῆτας, Μεϑόδιος. 
92) ᾿“μοχϑος᾽ σημαίνει τὸν ἀκακοπάϑητον. παρὰ τὸ μόχϑος 

ἄμοχϑος" τοῦτο παρὰ τὸ μόγος πλεονασμῷ τοῦ 9 καὶ τροπῇ. τὸ δὲ 
μόγος παρὰ τὸ μὴ ἐᾶν γάνυσϑαι τὴν ψυχήν. 

99) “Μμός' ὥσπερ ἀπὸ τοῦ σφέτερος γίνεται ΖΙωρικῇ διαλέκτῳ 

ὅφός καὶ ἀπὸ τοῦ ὑμέτερος ὑμός, οὕτως καὶ ἀπὸ τοῦ ἁμέτερος ἁμός 

ΖΙωρικῶς. ἢ ϑέμα ἐστὶ τῆς Δωρίδος διαλέκτου. οὕτως Ηρῳ διανός. 
94) “μοπάονα᾽ ο,Πολυαιμονίδην ᾿“μοπάονα“. ψιλωτέον πάντα, 

ἵνα κύρια γένηται᾽ παραιτητέον δὲ τοὺς διαλύοντας τὸ ᾿“μοπάονα. 
πιϑανώτερον γάρ ἐστι κύριον αὐτὸ παραλαβεῖν, ἵνα τὸ προκείμενον 
αὐτοῦ πατρωνυμικὸν τυγχάνῃ. οὕτως ἐν ὑπομνήματι. 

96) “μοτον᾽ ἀπλήρωτον. παρὰ τὸ μένω γίνεται μοτός καὶ 
ἄμοτος καὶ ἄμοτον, οἷον ἄμοτον μεμαῶτι μάχεσθαι“ (1]. 18, 80). 
ἐὰν ἐὰν «δὲ τὸ τὸ ὑπομονητικὸν σημαίνῃ, ἐστὶ τὸ ἃ ἐπιτατικόν. ἢ μότα 

τι ΥΩ]. ὅοθοὶ. ΝΙΚκαπάν. ΤΊΣ. 28. ὅ.80]. Κὰ}}. ἤγπιη. 1Π 46. δά. ᾿ἅμορ- 
ός. ὅοβοὶ. ΝιηκΚαηάγ. ΤΏοΡ. 849. 91) Μοίβοά. δὺ8Β 8080]. ζὰἐ Ατϊδίορἢ. 
γβιβύσ. 160 (ἀμοργίνοις): οἱ μὲν χρώματος εἶδος τὴν ἀμόργην, οἱ δὲ ἀπὸ νήσου 

᾿Μμοργοῦ τοὺς ἀμοργίνους χιτῶνας, ὡς τὰ Θηραῖα ἀπὸ Θήρας νήσου (οἵ. ϑδυ1ϊά., 
ἀμόργεια). αὶ. ἨθεγοΒ. ΒΕΚΚ. Αποοά. 1 204, 9. 210, 39, 8680]. Ρ]αὗ. ορ]δύ. 18 
92) ΨιοΙΙδίομι Μοίδ. ψϑβθῃ ἀδσὺ δ ρμαθθῦ. ΘΙ μθαίο]μο. 98) αὶ. οὐσδῃ ΟἹ. 81. 
Μιῦ ἢ Ὀορὶπηῦ ἀ16 Κοιτριοσοπὰθ Απβιοδῦὺ ἀθ8 τυχοϊΐθη Αὐΐογβ. Υ αὶ. [πά. ἐδσϑο 
Ἑοδίοοκ 1891,02. 5. 16 94) ὙΥ ὄγ!]1 6} α]616}}. 8680]. ὕβη. ΛΑ. 95) μοι 
ΞοΒο]. Οἀ. 6, 88. Επδίαί!. 408, 14. 118ὅ, 80. ΑΡΟ]]. ϑορῇ. 2ὅ, 2ὅ. ΗθβΥῪ 
ΤΟΙ 11 υρὶ]. ΘΟΠΟΪ. δ. Α 

1. (πρὸ ΚαΙθ6)] 82. μολγῷ)] μοργῶῷ ΔΑ 8. Ὡρίω») ᾧ ΑΒ ὅ. ἀμορβεύρ] 
ἀμορβές ΑΙ πορβθη μεσονύκτιον; ΥΩ]. Ορρίδῃ Κγπερ. 8, 29ὅ μεσονύκτιον Α Β 
παρὰ τὴν] παρὰ τὸ 48 6. ἀμορφής Α ν 168} Β 1. φερνίκη ἀύλον Β 

1. καὶ [6}10 Β 9. ἀμοβής 4 10. “μόργινος χιτῶνα 4. 48 χρή- 
ματος ὁμοιότητα 4ΒΞ δηλοῦν 48 18. Μεϑ. ἴομ] Β 14. ΠΟ των 

ἀκακῦ 4, κακοπὰ Β 16. καὶ πλεονασμῷ Β ,8] ἢ 4,χ Β 16. οὐ φρήβον 
Β 18. σφάς Α 190. οὐτῶς Ἡρ. 61 Β ἵνα πάντα κύρια Α 1. ἀμο- 

παίονα 4 838. οὕτως ἐν ὃ Α, [618 ὥἅ6. ἄμωτον μεμώωτε ΔΛ 24. 20. μα- 
χεσθαι ἀνυπομόνητον ἵνα ἐστὶ τὸ ἃ 48 
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λέγονται τὰ ῥάκη τὰ πληρωτικὰ τῶν πληγῶν, καὶ τὸ ἄμοτον κατὰ 
ἀπόφασιν τὸ μὴ πεπληρωμένον, ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν μὴ πεπληρω- 

μένων τραυμάτων, τουτέστιν τῶν μότων. οὕτω μὲν Ὡρίων. [ ἐγὼ 

ὃὲ εὗρον ἐν ὑπομνήματι Ἰλιάδος ὅτι ἄμοτον λέγεται τὸ ἀπλή- 
ροωτον᾽ ἔνϑεν καὶ μότα τὰ πληρωτικὰ τῶν πληγῶν" ἴσως ἀπὸ τοῦ 
μετρῶ ἄμοτρον καὶ ἄμοτον. 

96) ᾿“μορβεύοντο" σημαίνει δὲ τὸ διεκόμιξον. Νίκανδρος ἐν 
Θηριακοῖς ρμνωϑεῖ γὰρ κάμνοντες ἀμορβεύοντο λεπαργῶ“ (Υ͂. 349). 

τῷ ὄνῳ, ἐπεὶ κατὰ τὴν κοιλίαν λευκός ἐστιν. 
97) ᾿Δ“μορβεύεσκεν" συνῳδοιπόρει., οἷον σὺν δ᾽ ἡμῖν ὃ πελαργὸς 

ἀμορβεύεσκεν ἀλοίτης"“ (ΚΑ]] τα. ὅσμη. ΕἾ. δη. 72). παρὰ τὸ ἀμορβεύειν. 
τοῦτο παρὰ τὸ ἅμα δρμᾶν καὶ πορεύεσϑαι. 

98) ᾿“μοιβήδην᾽ ᾿“πολλώνιος ὁ τὰ “ργοναυτικά (2,1009---Ἴ2͵ 
1015)" »ἀμφὶ δὲ χαλκείας κόρυϑας κεφαλῇσιν ἔϑεντο δεινὸν λαμπομένας 

ἐπὶ δὲ λόφοι ἐσσείοντο φοινίκεοι" καὶ τοὶ μὲν ἀμοιβήδην ἐλάασκον, τοὶ 
δ᾽ αὖτ᾽ ἐγχείῃσι καὶ ἀσπίσι νῆ᾽ ἐχάλυψαν ἄλλῳ δ᾽ ἔμπεδον ἄλλος 
ὁμῶς ἐπαμοιβὸς ἄρηρεν“.. σημαίνει δὲ τὸ ἀμοιβήδην τὸ ἐνηλλαγμένως, 
τὺ δὲ ἐπαμοιβὸς τὺ ἀλλεπαλλήλως. 

99) ᾿“μοιβοί: σημαίνει δὲ τὸ ἐπάλληλοι.  ,,οἷ ῥ᾽ ἐξ ᾿“σκανίης 
ἐριβώλακος ἦλθον ἀμοιβοῖδ᾽ ἢ ἐξ ἀμοιβῆς καὶ ἐναλλάξεως παραγεγο- 
νότες συμμαχῆσαι τοῖς Τρωσίν. 

100) ᾿“μπεχόνη᾽ ᾿“μπίσχουσα᾽ εἴρηται εἰς τὴν ᾿μφί πρόϑεσιν. 
101) ζ“μπαυμα" ἀνάπαυμα καὶ κατὰ συγχοπὴν ἄμπαυμα. Ἡσίο- 

δος ἐν Θεογονία, οἷον .λησμοσύνην τε κακῶν ἄμπαυμά τε μερ- 
μηράων"“ (Υ. δ). 

96) ΥΩ]. ὅ.μο]. ΝΚ, ΤΆΘν. 849 (βἰαυὶκς Δ οἱ 6 ηἀ). 97) δα). χὰ 90. 
98) [)85 οΥ μα] ίομθ ϑ680]. ϑηΐβρτιομῦ πιολί. 99) Εγϑίου ΤΘ61] υἹ6] Θ᾽ 8118 ἀοτ 
νοροη Ο]ο886 μοῦ] δῦ; τοῦθ τας 8680]. ὕ θη. 4 ἃ. Ὀιάᾶ. φὰ 18, 798 (νρ]. ΑΡΟ]]. 
ΒΟΡΆἢ. 217, 28) 100) αὶ. ΟἹ. 163. 101) Ὑ]Ο]]Ἰοὶ μῦς ὅ361} 0]. χὰ Ἠρϑιοά. 

1. τὸ] τὰ 4, [68}}ὺ Β 2. μὴ πεπληρωμένον] μὴ πληρώμενον ΑΒ ἃ. 8. τῶν 
μὴ πεπληρωμένων) τῶν πεπλανημένων Α 8. οὕτω] οὐ 4 Ὠρίων] ᾧ Α, 

ΔΑ 
ωρίων Β 4. ὑπομνήμασιν Α, υ (απὰ εἐ) Β λέγεται) λέγει Α ῦ. ἔνϑεν] 

ἐν Β, ἔνϑα 4 6. ἄμοτον) ἄμετρον Α 1. ᾿Δἀμορμεύοντο Α,͵ ᾿ἡμορεύοντο 
Β διεκόμιξον 80 48 7. 8. ἐν Θηρ. [Ὁ8}10 ΒΕ 8, ἀμορμεύοντο Α, ἀμορ- 
γεύοντο Β λοπαργὼ 48 10. ᾿ἡμορμεύεσκεν Α, ᾿Αμορμεύεσκε Β ἡμῖν 
δ᾽ 48. ΤΥ πελαργὸς ΓΟΌΘΟΚ, Ῥαΐμοὶ. 888 λεπαργός 11. ἀμορμεύεσκεν 
48Β ἀμορμεύειν 48 14, 1ὅ. ἀμφὶ 18 φοινέκεοι 6} Β 14. χαλ- 
κέας ΑΡ0]]. οοἀά. Τ,δὰν. αἀ6] 7, 10. ἐσίοντο Α ἀμοιβήδεις Β 10---11. τοὶ 
δ᾽ υἱ8 ἄρηρεν 6}} Βα 10. ἀσπίσιν ἢ Α 17. ἐνηλλαγμένον Α, ἐξηλλαγμένως 
Β 18. 4 ψιοάογμοὶῦ τὸ δὲ ἑπαμοιβὸς ἀντὶ τοῦ ἀλλεπαλλήλως 20. ἡ 16} 
Β, ἤτοι ϑο8ο!. 20. 21. παραγεγονότες) παρὰ τὸ γεγονότες Λ 25. ᾿Ιμπίσχουσα 
[68] Πΐου ΑΙ; Βὶ παὺ νοῦ ἀδὺ μβῆζθῃ (]Ο886 ΠῈΓ ἀδ8 Ποτηπηἢ ᾿μπεχόκη 2. ΊΒΟΒΘῺ 
ἄδθῃ Ζθι]θη; πϑοὴ ΟἹ]. Ἄμπαυμα Βᾶῦδη 41 818 ποὺ (]. ᾿μπίσχουσα εἴρηται 
({6 81} Β) εἰς τὴν ᾿μφὶ πρόθεσιν. Υρὶ. υπΐθῃ 5. 49 Α. 1 24) οἷον [68}} Β 
24, 20, μερμερᾶ 4 

ΒοΠο0]. 1]. 4,440 

43 08ο). Νὶ- 

Κδηᾶσ. 

ΠΟΒΟΙ. 

ΑΡοΟ]]ο;. 

ΦΒΌΒΟΙ. [1]. 
13, 193 
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ΚΙ Θ080]. ΠΠ. ὅ, 697 102) ᾿“μπνύνϑη᾽ ἀνέπνευσεν, (παρὰ τὸν ἀναπνύω. εἰς τὸ Ἴφϑιμος. 

Κβ6801. Π. 9, 436 103) ᾿“μπείραντες" διαπείραντες. 

Ὁ ΒΟ ΒοΙ. Π. 18,339 104) Ἵμ πόνον. σημαίνει ὃὲ τὸ ἐπὶ τὸν πόλεμον. ..Ὸὁὺ μὲν 

Μοιἰποάὰ!οϑ 

Ὁ σΠοΙ. Τγῖκο- 

φΡῆσ. 685 

Μοιϊμοάϊοα 

Βοδοῖ, Ὁ ΟΥ̓. 

Ῥοσγίομ. 202 

5 Μοιίποάϊοβ 

αὗτις ἔβη ϑεὸς ἀμ πόνον ἀνδρῶν“. 

105) ᾿“μπρόν᾽ σχοινίον τι᾿ καὶ ἀμπρεύειν δὲ τὸ ἕλκειν Καλλί- 
μαχος, οἷον οἄνδρες ἴ ἐλαιοί Ζεκελειόϑεν ἀμπρεύοντες“ (Ετ. 284). 
οἷον ἄμπερόν τι ὄν, τὸ δι’ ἀμπερὲς (ἐκὸ τῶν ξυγῶν δεδέμενον. 
Μεϑόδιος. 

100) ᾿μπρεύω: ὁ μὲν Καλλίμαχος κυρίως ἐπὶ τοῦ ἕλκειν 
ἔλαβεν τὴν λέξιν οἷον ἄνδρες Τ ἐλαιοὶ “εκελειόϑεν ἀμπρεύοντες“. 

ἀμπρὸὺὸν γὰρ κυρίως καλεῖται τὸ σχοινίον τὸ ἕλκον τοὺς βόας, ἢ τὺ 

ξύλον {τὸ ἐπικείμενον) τοῖς αὐχέσι τῶν ὑποξυγίων. ὁ δὲ Μυκό- 
φρῶν ἐπὶ τοῦ κακοπαϑεῖν ἔλαβεν τὴν λέξιν, οἷον ..«ἄχλαινον ἀμ- 
πρεύουσι νήλιποι βίον“. 

101) μπυξ᾽ τὺ γυναικεῖον ἀνάδεμα. ὅ ἐστι στρόφιον" καὶ ἐπὶ 
χαλινοῦ δὲ εἴρηται, οἷον χρυσάμπυκας ἥτεεν ἵππους“ (1]. ὅ, 8ῦ8). 
παρὰ τὸ ἀμφέχειν ἄμφυξ καὶ ἄμπυξ. ἢ παρὰ τὸ ἀναπυκάξειν καὶ 
ἀνέχειν τὰς τρίχας. Μεϑόδιος. 

108) μπελος" ἀνάπηλός τις οὖσα, ἣ ἔχουσα ἐν ἑαυτῇ τὸν πηλόν, 
ἤγουν τὸν οἷνον. τοῦτο παρὰ τὸ πάλλειν καὶ σείειν ἡμᾶς πίνοντας. 

109) Ἄμπωτις᾽ ἡ ξηρασία᾽ ἡ ῥαχία᾽ Διονύσιος ὃ Περιηγη- 

τής. οἷον .,ἄλλοτε μὲν πλημμυρὶς ἐγείρεται, ἄλλοτε δ᾽ αὖτε ἄμπωτις 
ξηρῇσιν ἐπιτροχάει ψαμάϑοισι“. [0Ὀ κυρίως λέγεται ἡ ἀναχώρησις τῆς 

102) ΟἹ. Ὄφϑιμος ομὐ δ] ἢὰγ Εὐγῃο]ομθ ἄϊθβθβ οσίβ. Βα βιομυμ 
ΟΟΟΣ σαβο τοῦθ γὰγ 88 ΟἸὐαὐ 1]. ὅ, Ο9 ---Ο97 πηᾶ Ἰάπροτοβ βομο]οη. ΥὙαΊ. 
Βιβία, ὅ9ῦ, 18, ὅ80]. Πι᾽ια. χὰ 091. 103) αὶ]. ὅοδοὶ. 814. 104) Ὑμ1]. 
ὥσμοὶ. θ)1α. 105) Υρ). ϑυϊάδβ, ἀμπρεύοντες. 100) μὶ. δὅ6}ο)]. 129, 1ὖ 
ρα. Κιηρκοὶ υμὰ 6]. Νήλιπος᾽ ἀνυπόδητος καὶ μονοχίτων κατὰ στέρησι τοῦ ν 
ὥσπερ νηνεμία. || τὸ δὲ νήλιποι ἀνυπόδητοι συνήρηται ἀπὸ τοῦ νηλίποδες (- δὸς 
Α Β) 107) Υα]. Αἱμωδεῖν 618, 61. Ἐϑίαίῃ. 1280, 02. Υρ]. βομοὶ. γεη. Α 
Ζὰ ὅ, 808, υδίαίῃ. δῦθ, 24, δυϊὰ. ΗρΒγοὶ. ΑΡΟ]]. ϑορῃ. 90, ὅ. 108) ΥΩ]. 
το 80, 10 δι ᾿βοιάο- Ηθγοάϊ θη ἐπι ἐδιμοι, 109) Τ61] 1 δὺ8. ϑοβο θη 
(ῥαχία Ὀοχιοιῦ 8.6} δυῦ πλημμυρίς), 1.61} 11 ἂὰβ Ετούϊδη ψῖθ ἀἰὸ Μοίμοά!ϊοβ- 
ΟἿοββα 89. 

1. ᾿μπνύνϑι 4 εἰς τὸ Ἴφϑ' [61 Β ὦ, διασπείραντες Α 8. τὸ] 
τὸν Α, ἴδ] ῦὺ Β 4. ἄντιος ἔβη ἐὰν ϑεὸς 4, αὔὸν ἐὰν πὶ Ἰαπα πα Δ [86 γ} 8} Ὁ 
ἄον Ζ261]6 ὅ. Ὁ. Καλλίμαχος ὈΪ8 ἀμπρεύοντες [6] ὺ Β 0. Καλλίμαχοι 
ἄνδρες 4 ἄνδρ᾽ Νυὶνσ. (ἄνδρες ϑΥ]υυγρ, ΒοΥρκ τι. ἃ. λὰ8 Κοη)οκίατ), ἠλαιοὶ ὅ᾿γ]- 
υνυτρ, ᾿Ηλεῖοι οπββ, ᾿᾿ϑηναῖοι Βοιρῖ, ἄνδρε νέοι ϑομποιίοῦ; ἐλαστροῦσιν (π Θροὴ 
“Ιεκελειόϑεν)ὴ “εκελειόϑεν) δ᾽ ἐκλειόϑεν 4, νοτῸ. γοη Βοπέύϊου (βίορ]!ι., Α ρο]]οη. 
Ὀγ8Κο]. ἀθ ἄν. 188, 21 δοδῃ.) 1. ἀἁπερόν τι ὃν Α ὃ. Μεϑ. ἴ6}}}0 
Β 10. ἄνδρες] ἀνδρ᾽ 48 “εκελειόϑεν) δ᾽ ἐκ λειόϑεν 4Β: πὶο οὔδῃ 
18. 14. ἀμπρεύουσιν ἦλιποι 4, ἠλιποι βίον [6 }}} Β 10. εἴρηται] τέϑεται 
Β οἷον [6}}} Β εἶτε ἐν ἵππους 4, ἤτεε δίφρους Β 18. Μεϑ. Ὁ} Β 
19. ἀνάπηλός] παρὰ τὸ ἀνάπηλος 48 ἡ ἔχουσα] ἡ μὴ ἔχουσα 48 ἑαυτῇ] 
αὐτῇ Β 20. τοῦτο] ἢ 48 παάλλειν)] πάλιν Α 21. ῤῥαχία] ῥιχία 4 Β, 
τοῦὺ. στο Αποῃ. Φῷ, οἷον [61 Β 2 ἄμπωτις] ἄμπω τῆς ΛΑ 
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ϑαλάσσης ἤγουν ἡ ἀναπινομένη θάλασσα. ἐκ τοῦ πῶμι πώσω πῶσις 
καὶ ἀνάπωσις καὶ ἄμπωσις κατὰ συγκοπήν, καὶ τροπῇ ἄμπωτις. κατα- 

χρηστικῶς δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἡμετέρων σωμάτων ἡ ἐκ τῆς ἐπιφανείας 

εἰς τὸ βάϑος ὑποχώρησις τῆς ὕλης. οὕτως Ἐρωτιανὸς ἐν τῷ περὶ 

ἐξηγήσεως τῶν λέξεων Ἱπποκράτους (ῦ, 10 οα. ΚΙ]... 
110) ᾿“μπλάκημα" ἁμάρτημα {καὶ ἀμπλακίαις ἁμαρτίαιοΣ ᾿] »δώο- 

μεν ἀμπλακίην ὡς καὶ πάρος εὐμενέοντες“. ᾿“πολλώνιος (Ἀρο]]οη. 
1, 1388). 

111) ᾿ζμύρητον᾽ τὸ ἀτέλεστον καὶ τέλος μὴ ἔχον. ἡ μεταφορὰ ἀπὸὺ 

τῶν ἐρίων μηρυομένων., μήρυτον καὶ ἀμήρυτον. Μεϑόδιος. 
112) ᾿Μμυμώνη᾽ ἡ ϑυγατὴρ 4αναοῦ. ........ ἐν ἴσαις συλλα- 

βαῖς ἀπὸ γενικῆς παράγεται ϑηλυκὰ εἰς ἢ, πέρατος περάτη, κάλυκος 

Καλύκη, ἄρπαγος ἁρπάγη (βαρύνεται δ᾽ ὡς ἐπὶ τοῦ ἐργαλείου), σώ- 

φρονος Σωφρόνη, χίονος Χιόνη (ὄνομα ἡρωΐδος). (οὕτως) καὶ ἀμύ- 
μονος μυμόνη καὶ ᾿“Ψμυμώνη. Μεϑόδιος. 

113) μυκος" γέγονεν τῶν Βεβρύκων βασιλεύς" δέδωκε δὲ νό- 

μον, ἵν᾽ ὅστις ἀπὸ ξένης ἔλθῃ εἰς τὴν αὐτοῦ χώραν ἀποπειρᾶν αὖ- 
τὸν (δέῃ εἰς πένταϑλον καὶ οὐκ εἴα ἀναχωρῆδαι, πρὶν ἢ πεῖραν 
αὐτοῦ σχῇ. οοὃς καὶ ἐπὶ ξείνοισιν ἀεικέα ϑεσμὸν ἔϑηκεν μή τιν᾽ ἀπο- 

στείχειν πρὶν πειρήσασϑαι ἕοῖο"ς (ΑΡ0]]. 2, ὅ. 6). ἔστι δὲ καὶ πόλις 
᾿ἥμυκος ἀπ’ αὐτοῦ κληϑεῖσα. 

114) ᾿“μῦναι. τὸ ἀποσοβῆσαι. .«,βούλεται ἀντιάσας ἡμῖν ἀπὸ 
λοιγὺν ἀμῦναι“ ([]. 1, 017). ἢ τὸ βοηϑῆσαι. οοὔφρ᾽ ἐπαμύνω Τρώεσσ᾽ 
οἵ μέγ᾽ ἐμεῖο ποϑὴν ἀπεόντος ἔχουσιν" (1]. ὁ, 301). παρὰ τὴν μύνην, 

τὴν πρύφασιν, οἷον ..ἀλλ᾽ ἄγε μὴ μύνῃσι παρέλκετεις (Οἀ. 21, 111). 

110) ΤΟΙ] 1 νοὶ. δυϊάαβ. ΒοΚκον, Απ. ατὶ 388, ὅ. 161] 11 δὰβ οἱρῃον Το Κύγο 
ε]. Δώομεν: ἐνταῦϑα σημαίνει τὸ συμβουλεύομεν (συμβουλεύω 44 οἷον ,,δώομεν 
ἀμπλακίην ὡς καὶ πάρος εὐμενέοντες (Β ὁπάο[). τον δ᾽ αὐτ᾽ Αἴσονος υἱὸς ἐπιφραδέως 
προσέειπεν. 111) Μοίμ. δὰ δοῃο0]. ΑΡ0]]. 3, 291 (Ὁ. 401,10 Κὶ). ΝΕ]. ΕἸ]. 64. δυϊά. 
ἨδβΥυοι. ᾿ἡμήρυτον. ΒΕΚΚοΥ, Απ. ἀκ. 887, 18. 112) Μοίμ. ἅτ Ἡογοάϊμη περὶ καϑ'.. 
προσ. ναὶ. 1μοπὐζ 1 304,8. Απΐδηρ νἹ6] Ἰοὺ ἃὰ8 ὅθ]. ΑΡ0]]. ». 311, 18 οάογν δ106,2 Καὶ. 
ΚΑΊ]. Ἡγιηη. ὅ, 48. 118) Ῥαγδρ χη ϑέϊβομθβ, προ 8. ϑοΠο]. νρ]. 5, 888, ὅ Καὶ. 
114) Μοίῃ. δι8 Ηοιμθσορηθγ. ὑπβίαη. 49, 42. Οτδμι. Απ. Οχ. [1 39, 6. 

1, τῶμῃ} πῶπι Β, πώσω ἴ6}}ὺ ΒΕ 8. ἡμετέρων] ἑτέρων Α 4 ὕ. οὕτως 
Ὀ18 Ἵπποκρ. ἴθ} Β 4, ἡρωδιανός 4: νοτΌ. γον Αποῃ. ὕ. ἐξηγήσεων 
Α ἱπποκράτης 4 06. 7. δώωμεν Α Ἴ. πάρεσ 4 9. ᾿ἡμύρητον] τγοῖ- 
ἀογθθη δι8 ᾿ἡμήρυτον; νρὶ. ΕἸ. 64. ἧἦ μεταφ.] ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν 48. δοῖ- 
υἱγτὺ βιὰ Ζ’)͵1ὸ1 Κοηδίγυ κῦϊμοη: ἡ μεταφορὰ ἀπὸ υπὰ ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν. 
10. μηρνομένων] μηρυμάτων 4 Β, τῶν μηρυομένων ἐρίων ὅ2}0]., μηρυομένων ΕἌΓ]8. 
2120. Μεϑ. ἴδ6Ἀ1Π Β 11. ΟἸπο [μίοϊζο 4. Β, πολλὰ γὰρ ογριηχὺ γυ])ρ. 
12, γενικῆς) νἱ6]]6ομῦ γενεικῶν πέρας πέρατος περάτη Β 18. βαρύνεται δ᾽ 
ὡς] καϑὼς 4, [61 Β 14. ὄνομα ἧρ. καὶ ἴ6}}} Β 10. ᾿ἡμυμόνη καὶ [6}}ὺ 4 
11. ἵν᾽ υἱσὺ Καῖθοὶ 19. ὃς καὶ ἐπὶ) ὕστ᾽ ἐπι καὶ ΑΡΟ]]. οοἶ. ααγ,., καὶ [6 }} 
ἀνε]. τινες 4 20, πειράσασϑαι ΛὶἪ ἐἑ εἴἷο ΑΒ 41. κληϑεῖσα) κτισϑεῖσα Β 

9. 933, ἀπολυγὸν Α 98, 94. τρῶεσ οἷον Α, τρώεσσι οἵ Β 94. ἐμείω Α 
ῶδ. οἷον 61 Β ἄλλα γε μιμημησι παρ᾽ ἕλκεται 4, παρέλκεται δύο}! Β 

"ΗΕ μοἴοτίικοι 

Μοιμοάϊο9 

Μοιμοάϊΐοϑ 

4 500]. ΑΡΟΪ]. 

2, 18. 

Μοιποάϊο 



Μοιμοάϊΐοβ 

Μοϊμοάϊξοβ 
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ἀμῦναι οὖν κυρίως τὸ ἀπροφασίστως βοηϑῆσαι. ἢ μύνας σημαίνει 

τοὺς μελλησμούς᾽ ἔνϑεν ἀμύνειν τὸ ἀμελλητὶ βοηϑεῖν. ἢ παρὰ τὸ 

ἀμεύω τὸ πορεύομαι γίνεται ἀμεύνω ὡς δύω δύνω καὶ ϑύω ϑύνως 

καὶ ἐνδείᾳ τοῦ ε ἀμύνω,͵ τὸ μετὰ δρόμου βοηϑεῖν. ἢ παρὰ τὸ ἀμείβω 

ἀμεύω καὶ προσϑέσει τοῦ ν καὶ ἀποβολῇ τοῦ ξ ἀμύνω, τὸ ὑπὲρ 
χάριτος βοηϑεῖν. --- ἀναγκαία ὃὲ ἡ τοῦ ξε ἀποβολή" τὸ γὰρ ν τῇ 
εὖ διῳϑόγγῳ οὐκ ἐπεντίϑεται. ἐπὶ δὲ τοῦ ὕ γίνεται πυκνῶς, οἷον 

δύω δύνω, ϑύω ϑύνω, ἀρτύω ἀρτύνω. Μεϑόδιος. 
115) ᾿“μύντωρ᾽ ὁ βοηϑός" ἀπὸ τοῦ ἀμύνω. 
116) ᾿“μύξ’ ἐπίρρημα σημαῖνον τὸ ἀμυκτικῶς. παρὰ τὺν μέλλοντα 

γίνεται ἐπιρρήματα ἀποβολῇ τοῦ ὦ, ὡς ἀπὸ τοῦ δάχνω δάξω δάξ 

καὶ αὐτόδαξ, κλάξω κλάξω κλάξ καὶ ὕκλαξ᾽ οὕτως ἀμύσσω ἀμύξω 

ἀμύξ. Μεϑόδιος. 

111) μυρος" πόλις Θεσσαλίας. 

118) ᾿μύσσω' παρὰ τὸ αἷμα αἰμάσσω, τροπῇ τοῦ ἃ εἰς ὖ 

ἀμύσσω, ὡς μάϑω μάϑος καὶ μῦϑος.ς Μεϑόδιος. [ σημαίνει δὲ τὸ 
αἱμάσσω καὶ ξέω. 

110) ᾿“μυστις᾽ ἡ ἀπνευστὶ πόσις. παρὰ τὸ μὴ μύειν. ὅ ἐστι 
{τὰ χείλη συνάγειν" ὅϑεν καὶ ἀμυστίζειν, ὅ ἐστι) χανδὺν πιεῖν ἐπὶ 

πολὺ μὴ μύοντα καὶ συνάγοντα τὰ χείλη. ἢ παρὰ τὸ ἅμα πιεῖν 

χωρὶς τοῦ διαπνεῦσαι, ὅ ἐστιν ἀπνευστί. ἔστι δὲ καὶ φιάλης εἶδος 
μεγάλης. Μεϑόδιος. 

120) ᾿“μυσχρός" ὁ καϑαρός. καὶ ἀμυσχρά ζκαϑαρά" παρὰ τὸ 
μύσος καὶ τὸ χραίνω ἀμυσχρός» ὁ μὴ μύσει χρανϑείς. ἢ παρὰ τὸ 
μύσος μυσαχρός, ὃ μυδσαρός, καὶ μυσχρός καὶ ἀμυσχρός. ὁ ἀμίαν- 
τος. Μεϑόδιοο. 

--- 

116) Αὐϑ Μοίμοα. οἄδνὺ ἄθῃχ ποίου κου. Κρ]. ΑΡο]}]. ὅορῃ. 29, ὅ. Ἠβδϑγο. 
δυ14. ΒΟΚΙΚΟΥ, Αη. αν. 388, 18. 116) Υρ). ὅ08ο]. Νικαδηάγ. ΤΠ συ. 181. 
Ηδ]]Δα1ο8, ΟἸὨγοβίοσηαιθ μοῦ. Ρ. ὅ82 υ 8. ΒΕΚΚΚΟΓ, 111) Μοίῃ. οὐδτ 
Ογτοβ, περὶ ἐθνικῶν. ΥΩ]. Βίορῃ. ν. Βγχ. 118) Μοῦ. δὺ8 Ἡοιηθγθρίηι. να]. 
τα. Απῃ. Ῥαγ. 1Π| 181, 27. Δῃ. Οχ. 24,31. Επβίανῃ. 94, 84.{. ϑδυϊάδβ ᾿Ἀμύξεις. 
119) ἵρ!]. ϑδυϊάδθβ, 61] 1Π -ὦ Οτοὴ 8, 24 (8680]. Ατιβίοριι. Αοὶ. 1229). 
Αὐμϑη. ΧΙ 788 Ὁ. 120) Ῥαγίμοη. "ὲὶ Ηδρμηδοϑῦ. 9 (Μοίποκθ, Αη8]. ΑἸοχ. 261), 
γ] 6] 61οὐ δὰ8 Κα]]ἸγΒΟὮΟΒ. 

1. ἀμῦναι] ἀμύνω 48 βοηθῆσαι; βοηϑεῖν Β 2, μελησμοὺς Β, 
μελισμοὺς Α ἔνϑεν) ἔνϑα Α ἀμελητὶ Β ἃ. δύω] δύο Α ὅ. ἀπο- 

λ : - , , 
βολῇ] ἀπὸ 44, πσὶθ Καλλί τὰν Καλλίμαχος ἃ. ἀογρὶ. ἀμύνω] ἀμείβω Α 
ὑ---Ξ85. ἀναγκαία ὉὈ18 Μεϑόδιος [6}}} Β 6. ἡ τοῦ ε ἀποβολή] ἡ τοῦ ν ἐπιστολῆ 
4. ὃ561.8. οἷον δύνω δύο ΔΛΛἪὁ 0. ὁ ἴο]1ὺ 4 ἀπὸ τοῦ] παρὰ τὸ Β 10. ση- 

μαῖνον] σῇ 4, ἴοι] Β τὸν [6} ΑΛ 11. ἐπιρρήματα)] ἐπίρρημα ΑΒ δδάκνω]͵ 
δείξω 4, ἴο Β 12. αὐτόδαξ] Ασοοηΐα 80 ἴῃ 48 18. Μεϑ. ἴδῃ!ϊώ 
Β 14, ἔάμυρος] Ο]ο886 ἴῃ Β πδο}} “μύσσω 16. Μεϑ-. 6}}} Β 117. αἷ- 
μάσσω 4, αἱμάτω Β 22. Μεϑ-. 68} ΒΕ 24, μύσει] μύσσει Α τὸ μύσος] 
τὸ μύσω 48 25. 20. Μεϑ. ἴδῃ} Β 
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121) ᾿“μυχή" τὸ ἕλκος τὸ ἐπὶ τοῦ σώματος, (ἢ) ξέσμα. ..γε- 
νύων τ᾽ ἀμυχάς“" Εὐριπίδης. παρὰ τὸ ἀμύσσειν, ὕπερ ἐκ τοῦ αἵ- 
μάσσω γίνεται. ἢ παρὰ τὸν μυχὸν μυχή καὶ ἀμυχή, ἡ μὴ εἰς βάϑος 
πληγή. Μεϑόδιος. 

122) ᾿μυδις᾽ σημαίνει δὲ τὸ ἅμα. οἄμυδις δέ τε κῦμα κελαινὸν 

κορϑύεται" (1]. 9, 6). [Π παρὰ τὸ ἅμα ἅμαδις καὶ τροπῇ τοῦ ἃ εἰς 
ὡς σάρκες σύρκες, τοῦ πνεύματος μεταβληϑέντος (ἄμυδις. ὩρίωνΝ. 

128) ᾿“μυδρός" παρὰ τὸ μύδρος, ὃ σημαίνει τὸν πεπυρακτωμένον 
σίδηρον, ἀμυδρός, ὁ ἀλαμπὴς καὶ σκοτεινός. 

124) ᾿“μυγδάλη: παρὰ τὸ ἐν τῇ κελύφῃ τὸ μετὰ τὸ ἔξω χλωρὸν 
πολλὰς ἀμυχὰς ἔχειν. Ὠρίων. 

125) ᾿μύμων᾽ ἀμώμητος, ἄψογος. παρὰ τὸ μύω, τὸ ὑποκαμ- 

μύω, ὃ μέλλων μύσω, ἐξ οὗ ῥηματικὸν ὄνομα μύμων καὶ ἀμύμων, ὃ 

μὴ κεκαμμυμένος. ἢ παρὰ τὸ μῶμος γίνεται ἄμωμος καὶ ἀμώμων 
καὶ τροπῇ τοῦ ὦ εἰς ὃ ἀμύμων, ὡς χελώνη χελύνη. 

126) “μυκος᾽ ἐστὶν ὄνομα πόλεως" εἴρηται εἰς τὸ Σταϑμός 
περὶ αὐτῆς. 

121) ᾿Δμύξεις" κνήσεις, λυπήσεις σὺ δ᾽ ἔνδοϑι ϑυμὸν ἀμύξεις.“} 
τὸ ϑέμα ἀμύσσω, ὁ μέλλων ἀμύξω. τὸ δὲ ἀμύσσω παρὰ τὸ μῦ ἐπίρ- 
μημα γίνεται μύξω καὶ ἀμύξω, τὸ λίαν οἰμώξζω. τὸ δὲ ἕ τρέπεται 
εἰς δύο σό Αἰολικῶς καὶ γίνεται ἀμύσσω. ἢ ἀπὸ τοῦ μύξειν καὶ 
ἐκθλίβειν τὴν ψυχήν. 

122) Κρ]. Οὐ. 81, 10. 5680]. ὕϑη. 4. ὅσβο!. Ορρίδη. Ηαδὶ. ἢ 547. 123) αὶ. 
Οτγϑι. Ἀπ. Οχ. Π| 8389, 82. 124) ΟΥ. ἂὰ8 Ηογοάῖδῃβ ϑδυσηροβίοη γΩ]. Αἴμθῃ. ΠῚ δ2 Καὶ 
υπα Εχκυγδ. 128) ΟΥ. δὺβ Ῥβθουἀομογοάζϑη8β ΕΡ ΠΟΥ θη. Μ16 α16 ΑΘ] ] πὰρ 
ζοιρί, να]. τάμα. ἀμπθοὰ. Ῥασὶβ. ΠῚ 829, 9. Απροαᾶ, Οχ. 1 22, 28, 46, 17; οτβίθ 
ΕΥκΙδγυηρ δὺ8 ῬΒΣΟΧΘΏΟΒ. 120) Σταϑμός" λέγεται τὸ σταϑμίξζον καὶ τὸ 
σταϑμιζόμενον καὶ ἡ παράστας καὶ ἡ μάνδρα τῶν πρθβοτηει ὅλα παρὰ τὴν 
στάσιν. Ὠϊ6 δίαάΐ ᾿ΐμ. πιτὰ ΠΥ σόοπὶ Βομο]αβίθῃ σὰ ΑΡΟ]]. Βμοά. (ΠΠ 159) 
ον μηῦ, ΔΌΘΥ 850, ἀδίβ ἴῃ ἄδθπιὶ Κοιωμηθηῦδυ ἔγὔπου βοῆοῃ μοϑαρὺ βϑὶῃ τὴ}, 
ἀδίβ σοτδὰθ 8) ᾿μἀυηρσθραμκὺ ἀον Αγροηϑαΐθα 416 βράνοτε δίααυ Ἄμυκος 
Ϊαρ. Φυ611]6 ἀοὺ Βοιπουκιιηρ ἰδ 8180 δἷυ ᾿δηρογθθ ΒΟ Ό] οι σὰ Αρο]]ου. Π 1: 
Ἔνθα δ᾽ ἔσαν σταῦμοί τε βοῶν αὖλίς τ᾿ ̓ ἡμύκοιο. Υα]. 6]ο588 118. 1217) Ξο}ο]. 
γβῃ. Α τηὐθυ]η. ΤῸ] ΠῚ πῸῺ] δὺ8β Εριηλ., νρ]. Οτασοσ, ἀπθοα, Ῥαγ. ΠῚ 842, 80 
(ἀπρθοα. Οχ. 1 34, 21). 

1. ἕλκος τὸ] τὸ 68} 4 1. ἃ. ἢ ξέσμα 18 Εὐριπ. 610 Β ἔσμ᾽ ἀγενύων 
Α νοτῦ. Καὶῦθθὶ (ξεσμός ἢ 8. τὸ μυχὸν 41: νἹ6]]ο1ομὺ τὸ μύχιον 4. Λίεϑ'. [610 Β 
ὅ. σημαίνει δὲ] δὲ [61 Α δέ τι κῦμα κελαίνων Α 1. ἄμυδις. ᾿Δρίων] οτ- 
σϑπητὺ Δὺ8 γυ]ρ. 10. τῇ καλύφῃ 48, τῷ κελύφει ΟΥ. 11. ἔχων Α Ὦρ. 
[610 Β, ᾧ 4 12. ᾿ἡμύμων: --- ᾿μώμητος 418 τοὶ αἸοβδβὴ ΛΔ}. ὑποχαμμύω 
18. μύσω] μύσσω Α ὄνομα ἴομ]ὺ Β 10. τοῦ ὦ] τοῦ ἃ 48 10. Ἄμυκος] 
ΑἸοββο ἴθ ΑΓ ποὺ 120 ᾿Μμυσχρός, 84[350 ᾿ὼ Αγομοῦ, δὴ Βαπά. Ὦ16 ΑἸὐίοϊσο ἀον 
Ου θη ὈΘΒΒΟΥ ἴῃ Β ἐστὶν 6} ὺ ΒΕ Στάϑμος) σταϑίμος 4, ϑυμὸς Β 
11. αὐτῆς) αὐτοῦ 48 18. ἀμύξεις] ἀμύξας 4, ἀμύξε κε Β (ἀτοὶ Βιιομβία Ὀ6ῃ 
ψΟΥ]ΟΒΟΠ ἢ) 19. ἀμύσσω] ὁμύσσω 4 20. ἀμύξω τὸ τὸ αν Β οἰμώξω] 
οἰμώξειν 48 

Βοίἐσοππίολι, Θοβοῖ, ἃ. ατίροι, ἘΠΥΙΟ]οσῖΚϑ. ἃ 

Μοιϊμοάϊξοβ 

Οὐΐοῃ 11,18 

τ ΟΥοΣ 

Οσίου 80,31 

κοσίου 38,12 

5080]. ΑΡΟΪ]. 
4.1 

286 |01..1, 349 
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ὅΒ6801. Οἄ, 4, 104 128) ᾿ἀμφασίαν: τὴν ἀφωνίαν καὶ ἔκπληξιν᾽ δὴν δέ μιν ἀμ- 

Αροιιοα. 8,38 φασίη ἐπέων λάβε". οὐκ ἀφασίαν. ᾿) .» ἰθὺς δ᾽ ἀμφοτέρῃσι διασχόμενος 

παλάμῃσιν ἧκ᾽ ἐπὶ Μηδείῃ, τὴν δ᾽ ἀμφασίη λάβε ϑυμόν“. ᾿᾽4πολ- 

λώνιοςο. 

ΦΑΡΟΊΊοη. 4, 844 1290) ᾿μφαδίην" φανερῶς" ἀναφανδόν (ἀμφαδόν ἀμφάδιος) ἀμ- 

φαδίην᾽ .οχλδ καὶ ἀμφαδίην." 
“Βομοῖ. Π. 1, 345 180) ᾿μφαδόν: φανερῶς" ἀναφανδόν καὶ ἀμφαδόν" .,ἀλλ᾽ ἀμ- 

φαδόν,. αἵ κε τύχοιμι." 

ἌΒ080]. Π. 19, 160 181) ᾿μφ᾽ αὖον' οοχόρυϑες δ᾽ ἀμφ᾽ αὖον ἀὔΐτευν.Κ δύο μέρη 

λόγου εἰσίν, ἀμφὶ καὶ αὖον, οὗ τὸ πληϑυντικὸν οἷδεν ,,αὖα πάλαι 
περίκηλα“ (θἀ. 18, 809). 

“Β08οῖ. ΑΡΟΊ]ΟΣ. 132) ᾿ἀμφεπονεῖτο᾽ διέτριβεν. ,οοὖν μεγάρῳ “Ἑκάτης πανήμερος 
8, 361 

ἀμφεπονεῖτο."“ 
ΞΒ6801. 11. 10, δῦ 133) μφηκες" ἀμφοτέρωϑεν ἠκονημένον, ἀπὸ τοῦ ἠκής. 
κΒΟΒοΙ. 1. 3, 815 134) ᾿ἀμφεποτᾶτο" περὶ τῶν τέκνων αὐτῆς λυπουμένη ἐπέτατο. 
ἌΒ680]. Οἁ. 4, 847 135) μφίδυμοι" πάντοϑεν κατάδυσιν ἔχοντες καὶ σχέπην καὶ 

ἜΒ6μο!. Αροῖ]. καταγωγήν, οἷον ἀμφίδυνοι, ἀπὸ τοῦ δύνειν τὸ σκεπόμενον. Ι λέγεται 

ἡ ϑῦϑο δὲ χαὶ ὃ λιμὴν τῆς Κυξίκου ἀμφίδυμος δισσὰς εἰσόδους (ἐξ ἑκατέρου 

μέρους ἔχων, οἷον χέρσῳ ἐπιπρηνὴς καταειμένος ἐν δέ οἵ ἄκται 

ἀμφίδυμοι, κεῖνται δ᾽ ὑπὲρ ὕδατος Αἰσήποιο““ (ἈΡ0]]. 1, 989. 940). 
ἐστὶ δὲ [οἷνος] ποταμός. 

128) ΥΩ]. ἔομοὶ. (ΑΡ0]]. ϑορῃ. 29, 8). θδβ ΑΡο]]οπῖοβ- -Οὐὐαῦ ἰθὺ σόοι γοτί. 
Βο]8ῦ φαμοίαρῦ. 180) 16 Φυ6]]6 ᾿θοδεήμηπο ΑἸ. ΜΜέλπειν᾽ τὸ ὑμνεῖν" παρὰ 
τὸ τὰ μέλη ἤγουν τοὺς ῤῥυϑμοὺς ἔπειν ἤτοι λέγειν. σημαίνει καὶ τὸ παίξειν καὶ 
τέρπεσϑαι. οἶδα δ᾽ ἐνὶ σταδίῃ δηΐω μέλπεσϑαι Ἄρηϊ" (11. 7, 341) τουτέστιν 
παίξειν καὶ τέρπεσϑαι καὶ κινεῖσθαι εὐχερῶς κατὰ τὴν μάχην. ἢ κινεῖσθαι 
καϑάπερ παίζων καὶ ὀρχεῖσθαι. ἔστιν δὲ πλατικώτερον εἰς τὸ ᾿μφαδόν. Υρὶ. 
ΞΟΠ]. ρα. ΜΔ υπὰ 8080]. Πιάγμι. Ζὰ ἀτυμάθ Ἰὰρ 4180 δἷπ υἱη Δ ρ 16} 68 
ΘΟΠΟΠΟΩ Ζὰ 7, 241--- 248, 181) γα]. βοδοὶ. ὕϑη. 4. 138) ὅοθο]. θη. Α 
(Δ θυ].) υπᾶ ΘΟΠΟΙ. Ὀϊ4. γρ]. ΑΡ0]]. ϑορῇ. 38,10. δι. ἤδδβγοὶι. ΒΟΚΚ. Αἢ. Ογσ. 388,18. 
184) αὶ]. β.μο]. Ὠ).ἀ. 185) ΤῸ 1 ̓ γβὶ. Ευβίαξ. 1019, 064. Αο]]. ΒΟΡΆ. 
21, 81. Ἡθβυοη. 761] 11 υρὶ. ὅ6110]. μϑαγ. Ρ. 868, ὃ ΚἪ' Αὐβ ἀθηβοιθθι ΒΟΠΟ θὰ 
ϑὐδτητηῦ ἀΐθ Ο]Ο0886 Μύρω, ἴῃ ΜΘΙΟΠΟΥ χὰ ΘΓ Καγζθη Ευκάγαπρ τὸ ῥέω ἀϊ6 οΥ8θ 
1, 936 Ό18 940 ΘΟ ΒΟΒγΙΘΌΘη Βἰπα. ἴα]. ἔδγῃθν ἴῃ ΟἽ]. μίδυμος: καὶ λιμένες 
ἀμφίδυμοι οἱ δύο εἰσόδους ἔχοντες. 

1. 2. δὴν Ὁ18 λάβε 6] ΑἹ πδοῖ δὴν τοὶ Βιιομβίδθθη γου]οβοῃθη, ἄδηπ δέ 
μιν Β 3. πδοὴ λάβε ὁμάοὺ Β ᾿ἰϑὺς δ᾽] ἰὸν 4 3. μηδεία ΑΛ ὅ. φανερῶ Ἅ. 
16 Υογίβθ βύδιησῃθῃ υ]6]] θοῦ ἃὰ8 ἄδγ ἔοϊρθμάθη (110 886 ἀμφαδίη 4, ἴομ]ῦ Β, 
γἹΘ]]οΙομῦ τἹούϊσ; ἄθν ὕοτη νῶτα ἄδὴπ ΜΜῸῸ 1 ἋδΥ γογαυβαθμθη θη Α]οββὸ 
οὔποθ υκ  ἄσυηρ οἰὐϊοτῦ 6. ἠὲ] εἶτε Οοαά. Αμρο]!]. ἴ. φανερῶ Α καὶ 
ἀμφαδόν ἴ[Ἃ6}}}}0 Β ὃ. τύχοιμι 4, τύχωμαι Β 9, ἀύτευν] ἄντην Α 10. εἰσίν] 
ἐστίν ϑοῃοϊ. οἷδεν αὖα Β 8680). οὐδ᾽ αὖὺὑ 4 12. ἑκάστης Β, μεγάροις 
Ἑκάτης δὲ Οοἀά, Αρο!]]. 14. ἠκής] ἥκω 48 10. ᾿Ἀμφεποτᾶτο] α]. ἢ Β 
Ὡ86}ῖ ᾿μφίδυμοι 18. 19. ἑκατέρου μέρους] 80 ὅ.80)]. ἑκατέρωθεν μέρους 48, 
Θηὐθύδπμ θη 848 ἐξ ἑκ. μέρους, οΟΖὰ ἑκατέρωϑεν 818 Κογτοκίυγ, ΕἸΘΒΟΙΣΟΥ {μίαν 
ἐξ ἐκ. Καὶθο] 19. καταειμένος] κατιήμενος Αὶ 20. Ὡ80}} κεῖνται ϑηδοί Β 
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130) ᾿“μφικαρῇ᾽ ἀμφικέφαλα. (ἀμφοτέρωθεν οἷονεὶ κεφαλὰς 58ομοι. Οἀ. 11, 

ἔχοντα ἐν αὐτῷ. Ὧδρος. 5: 
181) ᾿“μφιάραος ἢ ̓ ἀμφιάρεως" ὃ ἥρως, (ὁ) Ὀϊκλέους, ἢ παρὰ μοιμοάϊοε 

τὸν ἀέρα ᾿ἀμφιάρεως, ἢ παρὰ τὰς ἀράς ᾿ἀμφιάραος" μάντις γὰρ ἦν. 
Μεϑόδιος. 

128) ᾿“μφίκαυστις" ἡ ὡρίμη κριϑή, ἣν ἡμεῖς εὔστραν καλοῦμεν. μειποάϊοι 
καὶ οὕτω μὲν οἷ τραγικοί, οἱ δὲ κωμικοὶ (ἐπὶ) τῶν αἰδοίων ἀμφί- 
καυστις ἀπὸ τοῦ περικεκαῦσϑαι. οἱ δὲ τὴν πρώτην ἔκφυσιν τῶν 

πυρῶν, ἣν εἰλήϊον προσαγορεύουσιν, ὡραῖον, διὰ τὸ τοὺς πρωΐμους 

καέντων τῶν ἀχύρων ἐπιτηδείους εἷναι εἰς τροφήν. οὕτως Μεϑόδιος. 
1390) ᾿“μφίγυα. Ὅμηρος ἐπὶ τῶν δοράτων λέγει, οἷον .,ἔγχεσιν οτῖοι 

ἀμφιγύοισιν“ (1]. 13, 147). οἱονεὶ τὰ ἑκατέρωθεν γυῶσαι δυνάμενα, 
ὅ ἐστι χωλῶσαι καὶ πλῆξαι διὰ τῆς ἐπιδορατίδος καὶ τοῦ σαυρωτῆρος, 

οἷον γυώσω μέν σφωὶν ὑφ᾽ ἅρμασιν ὥκεας ἵππους" (1. 8, 402), τουτ- 
ἕστιν χωλώσομαι. Ἀρίων. 

140) ᾿“μφιβέβηκας" ὑπερμαχεῖς. "Β6801. 11. 1, 8 

141) ᾿“μφίβασιν" ὑπερμάχησιν᾽" ..δεῖσε δ᾽ ὅ γ᾽ ἀμφίβασιν κρατερὴν "Βομοι. Π. 6,625 
Τρώων ἀγερώχων." ἀντὶ τοῦ ἐφοβήϑη γὰρ τὴν ἰσχυρὰν ὑπερμάχησιν 

τῶν Τρώων. 

142) ᾿“μφιγυήεις" ὃ “Ἤφαιστος, ὁ βραδὺς ἐν τῷ πορεύεσϑαι. "8εμοι. τι. 
παρὰ τὰ γυῖα ὅ ἐστιν ἄκρα, χεῖρες καὶ πόδες. ἢ ὁ ἀμφοτέροις τοῖς 
γυίοις. ὅ ἐστι τοῖς ποσί, χωλός. 

᾿ 148) ᾿φμφίδρυφοι" ἐστὶ δρύπτω τὸ ξαίνω. ........ τὸ ἀμφο- 756801.11.11,3898 
τέρωϑεν ἐξεσμένον. 

144) ᾿“μφιδέδηε" περιειλεῖται. περιορίξει. ἤγουν ἀμφοτέρωθεν “Βόιοι. 1|. 

περιεκύχλωσεν" ἀπὸ τοῦ δαίω μέσος παρακείμενος" «ἄστυ τόδ᾽ ἀμφι- ἐὐϑρὰ 

δέδηες. (1]. 60, 829). --- οδαιμόνι᾽, οὐ μὲν χαλὰ χολὸν τόν γ᾽ ἔνϑεο 

186) Υα]. Ἐδπυδίαί. 1818, 47. Αρο]]οη. ϑὅορ!ι. 20, 24, Ηδβυοῖ. 188) Μοίῃ. 
δ8 Ξομο}]. Αὐιδίορῃ. Βᾳ. 1288. αὶ. Αϑίὰβ Ὀιοηγδῖαβ Ὀ61 Εἰὐβίαίῃ, 1446, 28 
(αἱ. ΚΕ. δοῦναῦο 104,27) δβυοῆ. Κταίῃ. ΕἾ. 381 Κὶ. 189) Ὗω]. Ευδὺ. 920, 48. 
ΑΡο]]. ϑορὶ. 28, 11. δυϊάλ8. τς γα]. ὅθ. 80]. ἡ δβῃ. (4 υπὰ δο}ο]. 114. Υρὶ. Ηδβυοῆ. 
ΑΡΟ]]. ϑορδ. 217, 23. 141) αὶ. ΑΡ0ο]]. 27, 19. 142) Απάθγτϑ 9 ῃο]. θη. Β 
11. 1, 007. ΥΩ]. Ἐπυβίανῃ. 161, 88. 720, 18. ΑΡο]]. ϑορῇ. 26, 14. 144) Ὑρ]. 

1. 2. ἀμφοτέρωϑεν οἱονεὶ κεφαλὰς ἔχοντα] ογρϑηζί 4118 Ξ'6 80]. υπᾷ ΑΡο]]οη. 
ΒΟΡΆὮ. ὡ, ὧρος 44, ἴδ} ὺ Β. ΟΥ̓ίοπ Καπὴ ψοσθη ἀοΥ ΑὈΤΟΪχΟ ἀδγ ΟἸ]οββθη αυπὶ 
αὐδιοτὶ βθὶῃ 8. οἱχλέως ΑΛΑἩ 4. ἀμφιάρεος 4 ἀρὰς μάντις γὰρ ἦν ἀμφιάρεως 
Ω 4Β ὃ. Μεϑ. [610 Β 0. ᾿Ἀμφίκαυτις (ν16 δομμοῖ. Αὐιϑί. ὃ ἡ ὠρινὴ 4, 
ρεινὴ Β 9. ἡλήϊον Α4Β; νχ]. Ἠθθυοἢ εἰλήϊον᾽ ἐν ἡλίῳ ϑερμανϑὲν, νγᾶ8 Β1οΥ- 

ἀμγοἢ ροβιομοσ πὰ ὡραέων ΒΚ: ΥἹ0]] ον ὡραίαν τὸ 36} Β 10. οὕτως 
Μεϑ. ἴ6}}0 ΒΒ 11. ᾿ἀμφίγυια 4. (τὰ Τοχύ, Β ἃτηὴ Βαμπᾶ ᾿ἡμφίγυα) λέγει] λέγεται 
Δ 12. ἀμφιγύοισι ΔΛ γνῶσαι 4 14. γνώσω 4Α σφωὶϊν ΘΠ ΚΙ 1ὑ186}}: ἀτδιημῖλ- 

ΠΚῸῚ 16. Ὦ0.] ᾧ 4, Γ6}}} Β 11. δεῖσε] δεῖσαι Β κρατερὴν] κρατερεῖν 4 
21. γυῖα] γῦα Β 22. γυίοις] γύοις Β 93. ξαίνω] ξηραίνω Β 35. ᾿μφι- 
δέδησε Βὶ Τοχί υπὰ [ἰλη6, ΔΡῸΥ σ᾽ αἰιβγιαϊοτὺ ἤγουν ἴθ} Β 20. δαϊω 
δέω 48 7. πδὸὴ ἀμφιδέδηε οπᾶοὶ Β δαιμόνι᾽ οὐ] δαιμονιοῦ Α 
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ϑυμῷ“ (1]. ὁ, 820) ἀντὶ {ζτοῦ» οὐ καλῶς νῦν τὴν ὀργήν, ἣν κατὰ 

τῶν Τρώων ἔχεις διὰ τὸ παραδοῦναί σε τῷ Μενελάῳ βούλεσϑαι, οὐδὲ 

ἐν καιρῷ ταῦτα ποιεῖς. ἢ οὐ καλῶς νῦν ὀργίζῃ ἡγούμενος τοὺς 

Τρῶας ἀγανακτεῖν κατά δου. 
145) ᾿“μφικέφαλος" κλίνης εἶδος παρ᾽ ᾿4ϑηναίοις. παρὰ τὸ ἕκα- 

τέρωϑεν ἀνάκλισιν ἔχειν καὶ προσκεφάλαιον. Μεϑόδιος. 

140) ᾿“μφιλαφές: τὸ δασύ: ἀμφιλαβές τι ὄν, τὸ ἑκατέρωϑεν 
ληπτὸν ἵ μέρος διὰ τὴν δασύτητα᾽ τροπῇ τοῦ β εἰς φ. ἢ παρὰ τὴν 

ἁφήν. 
141) ᾿φἀμφιελίσσας" αἱ νῆες αἴ ἀμφοτέρωϑεν ταῖς κώπαις ἑἐλαυνό- 

μεναι. ἢ «πρὸς» ἑκάτερα τὰ πλευρὰ στρεφόμεναι. 
148) ᾿“μφίπολις᾽ πόλις Θράκης, ἥτις ἐκαλεῖτο πρότερον Ἐννέα 

ὁδοί. διὰ τὸ περιέχεσϑαι καὶ περιοδεύεσϑαι ὑπὸ τοῦ Στρυμόνος 
ποταμοῦ. Μεϑόδιος. 

1410) ἄμφις᾽ τοῦτο οὐ συγχκοπή, ἀλλὰ μετασχηματιόμός. ἀπὸ 

γὰρ τοῦ ᾿ἡμφιάραος ἄμφις ὡς παρ᾽ Αἰσχύλῳ (τ. 412) ὥσπερ 
ἀστράγαλος ἄστρις καὶ ᾿Ιφιάνασσα Ἶφις καὶ Θρασυκλῆς Θράσυλλος 
καὶ Βαϑυκλῆς Βάϑυλλος ὑποκοριστικά. ταῦτα γὰρ μετασχηματισμοὶ 

καλοῦνται, ἐπειδὴ οὐ συμφωνεῖ ἡ κατάληξις. --- οὐδέποτε γὰρ συγ- 

κοπὴ γίνεται τριῶν συλλαβῶν. ἀλλ᾽ οὐδὲ πάλιν δυνάμεϑα λέγειν ἀπο- 3 
κοπήν, ἐπεὶ τὸ δ ἔχει τῆς τελευταίας συλλαβῆς. ὕπου γὰρ τῆς τελευ- 

ταίας συλλαβῆς τηρηϑῇ «τὸ ἐν τέλει στοιχεῖον, οὐ λέγομεν ἀποχοπήν. 

ὥστε μετασχηματισμός ἐστιν. ᾿ οὕτως Ἡρῳδιανὺς περὶ παϑῶν. 
150) ᾿“μφίς᾽ ἀπὺ τῆς ἀμφί προϑέσεως γίνεται ἀμφίς ἐπίρρημα, 

(ὡς τὸ χωρίς, οἷον ,γεΐπερ νέρτεροί εἰσι ϑεοί, Κρόνον ἀμφὶς ἔοντες"““ 
(11. 15, 225) οὐδὲ γὰρ δυνάμεθα λέγειν πρόσϑεσιν ἢ πλεονασμὸν 
τοῦ 6ὅ. Ἡρῳδιανός. 

151) ᾿“μφίβασιν᾽ ..στῆσε δ᾽ ἀμφίβασιν Τρώων“ (1]. ὅ, 628). 

ϑ6.0]. χά. Π. 6, 326--829. 145) Κουηικουρίοββο. Ηρβύοι; Ῥμούϊοβ, κλίνη 
ἀμφικέφαλος. 146) Ζυ ΚαΑ]]1 μι. Ἡγηηη. ΥἹ 27. ΔΒΟΥ ὑπὰ ρθη ἀθγ ΔΙ ρμδθοί. 
ΑὈἕοϊΪχο ψῸ8] Μοίβοάϊοβ. 141) ω]. ὅ6}10]. ὕδη Β. 1]. ἃ, 1ὐῦ. ΑΡο]]. ϑορἘ. 
20, 1. 148) ρφφ]). δυάδα. βίβριι. ν. ΒγζΖ. 149) ερ!. [πά. Ἰεοὺ. Βοβίοοϊ. 
1891.,932, Ρ. 19. 16 οτία οὐδέποτε γὰρ Ὁ18 μετασχηματισμός ἔστιν δηςμα] θη 
οἷη δόμοιο σὰ ἀσπὶ ἄθδτιροθη ΤῸ] ἄθ8 Τοχίββ. 160) Υρὶ. ὕγδια. Δπροά. Οχ. 
Ι 66, 28 101) αὶ. ΑΡΟ]]. ϑορῃ. 21, 19 (νῳ]. 6]. 141. 

1. ἣν] τὴν 2. βούλεσϑαι] βουλόμενοι Α 3. ποιεῖ 4 4. της τρώας 
ἀγανακτὴν Α 0. Μεϑ. ἴ6}}} Β 1. ἀμφιλαβές] ἀμφιλαφές 4. 8. μέρος Β, μὲν Α, 
ΥἹΘ]]6Ἰομῦ δ8 ἑκατέρωθεν λαμβανόμενον, ψοζὰ ληπτόν 6]ο0886 10. αἱ ἀμφ. 

ἴθ }}ῖ Β 12. πόλις Θράκης] πόλις ἀϑηναίων ἢ ϑράκης Β 12. 18. ᾿Εννέα ὁδοί] 
ἐναοδοί 48 14. Μεϑ. ἴδῃ! Β 10. γὰρ 96} Β 18. καὶ Βαϑ. Βά- 
ϑυλλος ἴσα] 4 Ω8. περὶ παϑῶν [Ἃ6}} Β 2ὅ., ζὡςν ΚαΑΙ106] εἴπερ] οἵπερ 
Ηομλοσ. εἴπερ Ὁ18 εἰσι ἴθ] Β ψέρτεροϊ] νέτεροι Α ϑεοῦ Κρόνου ἀμφὶ 
48 28. στῆσε Α, στῆσαι Β, δεῖσε δ᾽ ὅ γ᾽ ἨοτμθΥ. 

[ὁ}} 



10 

15 

25 

ΕΤΥΜΟΙΟΟΘΟΙΟΌΜ ΘΟΕΝΟΌΙΝΙΟΜ. 91 

κυρίως ἀμφίβασις λέγεται ἡ περὶ τοῦ νεκροῦ μάχη. περιβάντες γὰρ 

τὸν νεκρὸν ἀγωνίξονται ὑπὲρ τοῦ σωϑῆναι (αὐτόν). 
152) ᾿ἀμφισβητεῖν" τὸ ξητεῖν, πλεονασμῷ τοῦ β. ἔστι γὰρ ἀμφι- 

σητεῖν. ἢ παρὰ τὸ ἀμφίς καὶ τὸ βάξειν, ἵνα σημαίνῃ τὸ ἀμφιλογεῖν. 
πολλάκις δὲ πλεονάζει τὸ β ὡς ἐν τῷ “ἄδηρον "Ἄβδηρον᾽ ἄδηρος γάρ 

τίς ἐστιν᾽ καὶ σίδαι σίβδαι. καὶ οὕτως μὲν ὁ Μεϑόδιος. [ ὁ δὲ 
Ζηνόβιος λέγει, ὅτι δύναται μὴ παρὰ τὴν ἀμφί συγκεῖσθαι πρό- 

ϑεσιν, ἀλλὰ παρὰ τὸ ἀμφίς ἐπίρρημα, ἵνα σημαίνῃ τὸ κεχωρισμένως 

βαίνειν" τοιοῦτοι γὰρ οἱ διστάξοντες. εἰ δὲ τοῦτο, εὐλόγως μὲν ἔξωϑεν 
κέκλιται, σημειῶδες δέ, εἰ παρ᾽ ἐπίρρημα συνετέϑη. εἰ δὲ παρὰ τὴν 
ἀμφί πρόϑεσιν σύγκειται, πλεονασμὸν δέξαιτο (ἂνν τοῦ ὅ καὶ παραλόγως 

κλιϑείη. ᾿ἀττικῶς οὖν παρὰ προϑέσεως οὔσης τῆς συνθέσεως ἔσωϑέν τε 
καὶ ἔξωϑεν τὴν κλίσιν πεποίηκε Πλάτων ἐν Γοργίᾳ ἔοικεν ἄρα οὐ 

περὶ τούτου, ὦ φίλε, ἠμφεσβητήσαμεν, σὺ μὲν τὸν ᾿“ρχέλαον εὐδαιμονί- 

ξων“ (ρΡ. 419 Ὠ), (ἔξωϑεν δὲν ᾿ἀνδοκίδης ἐν τῷ περὶ τῶν μυστη- 

οίων" περὶ τούτων ἠμφισβήτουν οὗτοί τε οἵ μηνύσαντες"“ (8 21). 

ἡ δὲ ἔσωϑεν κλίσις πάντως παράλογος ῥητοῦ μὴ ὄντος τοῦ ἁπλοῦ. 
158) ᾿“μφιέννυται" παρὰ τὸ ἕω, τὸ ἐνδύομαι" πλεονασμῷ τοῦ ν 

ἔνω {καὶ κατὰ παραγωγὴν» ἑνύω (καὶ πλεονασμῷ τοῦ ἔν εἰνύω. καὶ 

οἵ Αἰολεῖς πλεονάξοντες τὸ ἀμετάβολον ἀποβάλλουσι τὸ ἰ, ὡς φϑείρω 

φϑέρρω. 
104) ᾿Ὡμφιτρύων: ὁ ἥρως. παρὰ τὸ τρύος, ὅ ἐστι πόνος, οἷον 

Καλλίμαχος οπολὺ τρύος ἤλασεν ἔξω“ (46. ὅσμη. ΕὟ. δι. 18). 
Μεϑόδιος. 

150) ᾿“μφιφῶν᾽" εἶδος πλακοῦντος τελούμενον τῇ ᾿Δρτέμιδι, οἷον 
οναστοὺς τροφαλίδας ἀμφιφῶντας ἰτρία“"“ (ἔτ. ὕομ. δα. ὅ85. Κοςκ). διὰ 
τὸ (κύκχλῳ» φωτίξεσθαι ὑπὸ τῶν δάδων. ἢ διὰ τὸ πανδελήνου οὔσης 

πέμπεσϑαι τῇ Εκάτῃ (ἀμφιφῶντος τότε ὄντος) τοῦ οὐρανοῦ. Μεϑόδιος. 

162) ΤΟΙ] ΠῚ νρὶ. Οδοῖτου. ζὰ ΤὨθοά. Ρ 1 ὅθ, 18 Η. 168) Υγὶ. 
Αἰμοιυ. ΧΙΥ͂ 646 Α (48 ΡΒΔοΟΒοτοα). Ηδδγοῦ. Εἰδίαί. 116δ,11 (8 Ῥαυβαπι88 
νρὶ]. δεοῦναθο 109, 14). δυϊάδ8. 

1. κυρέως ἴθ} Β τοῦ νεχροῦ] τοὺς νεκροὺς 4 8.4. ἀμφισητεῖν] ἀμφισκιτεῖν 

Β 4. τοῦ βάξειν ΑΛ ὅ. πλεονάζει τὸ β]) 80 Α΄ οὔπο Βγουϊδίυγ, πλε {τὸ πλεο- 
νασμῷ) τοῦ β Β ἄδηρος] ἄβδηρος 48 6. σίβδαι να]. Ἠδθγοι; γυἹϑ]] οἱ οδὺ 

Σίδαι Σίβδαι θ---10. καὶ οὕτως Οἱ8 συνετέθη [610 Β 6. μὲφ] 4 
᾽ : : 

1. Ζηνόβιος)] ξ 4, πῖθ τηοὶβϑὺ 8. κεχωρισμένω 4 11. σύγκεινται Β 
11. δέξαιτο] δέξηται 48 12. Ὡο κλυθείῃ ομᾶοῦ ΒΒ ἋὟἸδοἢ καίπερ οὔσης 
νΩ]. 41, 8 18. κλίσιν πεποίηκε] κλῆσιν πεποίηται Α ἔοικεν. ἀρ᾽ οὖν 
Ρ]αῦ. γεωργία 4 14. ἡμφισβητησάμην 4 18. ἀνδοκείδης 4 10. τούτω 
ἠμφισβήτουν Α τε ΑΠΘΟΚ. γε Αὶ 17. πάντη 4 19. εἱνύω] εἴνυτο 48 
420. φϑεέρρω 4 28. Καλλίμ. καὶ 48; “ΟὨ] 808 κ(λ. πολύτρυος Β, πολύ- 
τροιος ΑΛ 324. Μεϑ. ἴδ1ὺ Β. 2ῦ. τελούμενος Β 26. ναστοὺς] μαστοὺς 4.Β: νοτῦ. 
Υ. ΡΊΘΟΥΒοΙ, Υγρ]. Αἰμοη. ΧΙΥ͂ 646 Ε. θη ογβ βοργοιδὺ Ηρηηϑίογῃαβ ἄογ Ἠρκαῖο 
ἀθ8 ΒΙΡΆ1]ο8 ὰ 28. οὔσης] ὄντος Β Ἐχρδηχὺ ἂ08 Αἰμθη. Καὶῦ6] Μεϑ. [61 Β 
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180) ᾿“μφιλύκη νύξ᾽ λυκόφως, σκοτεινή. ἐστὶ λυγαῖον τὸ σκο- 
τεινόν, παρὰ τὸ λύειν τὴν αὐγὴν καὶ μὴ ἐᾶν συστῆναι αὐτήν. ἐξ 

αὐτοῦ γίνεται λύγη, καὶ τροπῇ τοῦ γ7 εἰς τὸ χα λύκη καὶ ἀμφιλύκη. 
οὕτως ρίων. 

151) ᾿“μφιδρόμια" τὰ δὲ ἀμφιδρόμια ἑορτή ἐστιν ᾿“ϑήνησι συντε- 

λουμένη, καϑ' ἣν ἐγκρυφίου ἄρτου ὠπτημένου ἐπὶ τῆς ἑστίας ἐπιζτε- 

ϑέντος ..... κύκλῳ περιδτρέχουσι. τὸ δ᾽ αὐτὸ ποιοῦσι καὶ μετὰ σκευῆς 
τὰ βρέφη περὶ τὴν ἑστίαν περιφέροντες, ἐπειδὴ κουροτρόφος ἡ ϑεὸς 
ἐπί τινων πεφήμισται. μέμνηται Πλάτων ἐν Θεαιτήτῳ τοῦτο μὲν 

δὴ ὡς ἔοικεν μόγις ἐγεννήσαμεν, ὅ τι δή ποτὲ τυγχάνει ὄν. μετὰ 

ὃὲ τὸν τόκον τὰ ἀμφιδρόμια ὡς ἀληϑῶς ἐν κύκλῳ περιϑρεκτέον τῷ 
λόγῳ“ (ρΡ. 160 Ἐ). 

158) ᾿“μφικύπελλον᾽ ποτήριον. παρὰ τὸ κυφόν κύφελον καὶ 
κύπελον καὶ μετὰ τῆς ἀμφί προϑέσεως ἀμφικύπελον καὶ πλεονασμῷ 

ἑτέρου ἃ ζἀμφικύπελλονν τὸ ἐκ περιφερείας κυφόν. ὅϑεν καὶ τὰ 

πρὸς ἡμᾶς κάτω νεύοντα νέφη κύφελλα λέγονται. ἢ παρὰ τὸ χέω 

χύπελλον, τουτέστιν ὅπου ὃ πηλὸς ἥγουν ὃ οἶνος χεῖται. ᾿ρίσταρ- 
χος δέ φησι σημαίνειν τὴν λέξιν τὴν διὰ τῶν ὥτων ἑκατέρωϑεν 

περιφέρειαν" ἐφ᾽ ὧν καὶ ῥητῶς ἀποδιδοὺς λέγει ,,ἧτοι ὁ καλὸν ἄλει- 
σον ἀναιρήδεσϑαι ἔμελλε χρύσεον ἄμφωτον“ (Οα. 22, 10). 

1609) ᾿μφικτύονες᾽" οἷ περιοικοῦντες᾽ τὸ γὰρ κτίσαι ἐπὶ τοῦ 
οἰκίσαι ἔλαβον οἵ παλαιοί, ὥς φησιν Ὅμηρος .εἐὐκτίμενον πτολίε- 

ϑοον“ (11. 2, 601) καὶ .»ἐὐκτιμένην κατ᾽ ἀλωήν“ (Οἀ. 24, 586). ἐστὶν 
οὖν οἰκίξω οἰκίσω (οἰκιῶν οἰκιών καὶ οἰκτιών, κατὰ πλεονασμὸν τοῦ 

το καὶ μετὰ τῆς ἀμφί προϑέσεως ἀμφικτιών. καὶ τροπῇ τοῦ τ εἰς 
ὑ ἀμφικτύων, ὡς τριφάλεια τρυφάλεια. ᾿Φρίων. 

100) ᾿μφιειμένοι᾽ σημαίνει δὲ τὸ ἐνδεδυμένοι. οἷον ..ὥ μοι ἀναι- 

δείην ἐπιειμένε" (11. 1, 110). γέγονε δὲ παρὰ τὸ ἕω, τὸ σημαῖνον τὸ 

1580) Υρὶ]. 8.080). Υϑιη. 4. 11. 1, 488. 151) αὶ. δοθοὶ. Ρ]αὺ. 100 Ε΄. 
Ἠδβυοῃ. Ηδύροκτ. 1δὅ, ὃ. ϑυϊἀδ8 (ΒΟΚΊΚογσ, Απϑοά. αν. 207, 18). 5.80]. ΑὙβίορῃ. 
Πγϑιδῖν. 167. Αὐδ Μοίμοαϊοβ οἄθν ἀθιῃ ΕΒ δίογκοη. 188) αὶ. ἔριν. Ογδμιθυ, 
ΛΔποοά. Ραγ. ΠΠ 808, 9 (Αποοά. Οχ. 1 288, 28). Εὐβίαιῃ. 158, 41 Εἴ ΑΡΟΪ]. 
ΠΟΡΆ. 2ὅ, 18. Ηδβυοι. Αἰμοη. ΧΙ 788 Β (Ευδίαςι. 1176, 80) 160) Υω]. Αποοὰ. 
Ῥαγ8. ΠῚ 880, 13 (Ξε Απ. Οχ. 1 166, 30). 

ἃ. γίνεται] ἡ (ΞΞ γαρ) Β 4. οὕτως Ὧρ. [61}}ὺ Β, ὡρίων Α ὅ. τα] τὸ 
4 ᾿ϑήνῃσι) ἐν ἀθήνησι 48 θ. ἐγπρύφτου! ἐντρυφίου Β ὀπτωμένου 
Β, ὀπτομένου 4 ὃ. 7. ἐπιτρέχουσι οἾπο Ζοϊοθθη ἄἀον Τὔοκο 4.8, ἐπὶ {τοῖς 
νεογνοῖς παιδίοις) τὴν Ἑστίαν περιτρ. Καθ 6] Ἴ. σκευῆς εἰς τὰ 48; οεὐδίδη- 
ἄδῃ δὺϑ σκευεῖς 8. περὶ] παρὰ Β; ψὶα Ηδτῃ. Οοάά. ἐπί τινων] ὑπὸ τινων 
δίιγΖ 9. 10. τοῦτο Ὀΐδ ὄν 6} ΒΕ μόλις ποτὲ 1]. 14. προϑέσεως 6} Β 
1δ. ἑτέρου] τοῦ ἑτέρου ΛἪ 10. κύφελλα] κυφκπεν Βὶ (γου] 80 0 }) λέγονται) 
λὴ,) ΛΑ, λέγουσιν Β 11. γύπελον Β ΠΒΟἢ χεῖται οπαοί Β 18. σημαίνει 
4 19. περιφέρειον ΑΛ, περιφερομένην 3 ἤτοι] εἴ τοι Α 19. 20. ἄλησον 
4 χρύσειον Α 22, οἰκίσαι) οἰκῆσαι 4 φησιν] φασὶν 4 24, οὖν ἴ6}}} 

Β 20. Ὦρ. [6810 Β, ᾧ ἡ 28. ἐπιείμεναι 4, ἐπιειμεκκὰ ΒΒ τῶ ἕω 4 
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ἐνδύομαι, ὁ μέλλων ἔσω, ὃ (ἐνεργητικὺο) παρακείμενος εἶκα, ὃ πα- 

ϑητικὸς εἶμαι καὶ ἡ μετοχὴ εἱμένος οἷον .»εἱμένος ὥμοιϊν νεφέλην“ 

(1. 1δὅ, 808), καὶ ἐν συνθέσει ἀμφιειμένοι. οὕτω Γεώργιος ὃ Χοιρο- 
βοσκός. 

1601) ᾿“μφίβληστρον᾽ σημαίνει δὲ τὸ δίκτυον. [ Φρίων μὲν ἐτυ- 
μολογεῖ παρὰ τὸ βάλλω βλῶ βλήσω βλῆτρον καὶ μετὰ τῆς ἀμφί προ- 

ϑέσεως καὶ πλεονασμῷ τοῦ ὅδ ἀμφίβληστρον. [ Ἡσίοδος δὲ χρᾶται 

αὐτῷ εἰς τὴν ᾿“σπίδα οὕτως" «αὐτὰρ ἐπ᾿ ἀκταῖς ἧστο ἀνὴρ ἁλιεὺς 

δεδοκημένος,. εἶχε δὲ χειρὶ ἰχϑύσιν ἀμφίβληστρον ἀπορρίψοντι 

ἐοικώς". 

162) ᾿“μφιτρίτη: σημαίνει δὲ τὴν ϑάλασσαν. ὥφειλε δὲ ὅσον 

ἐκ τῆς ἐτυμολογίας, ὡς λέγει ὃ Χοιροβοσκὸς καὶ Ὠρίων, διὰ τῆς 
ει διφϑόγγου γράφεσθαι. παρὰ γὰρ τὸ τρεῖν λέγεται ᾿ἀμφιτρείτη ἡ 

ἀμφοτέρωθεν φόβον ἡμῖν ἐμποιοῦσα. ἀλλὰ τῷ χαρακτῆρι τῶν εἰς τὴ 

ϑηλυχῶν διὰ τοῦ τ γράφεται. τὰ γὰρ εἰς τὴ λήγοντα ϑηλυκὰ 

βαρύτονα ὑπὲρ δύο συλλαβὰς ἑνὶ φωνήεντι ϑέλουσι παραλήχγειν, 
οἷον ᾿ἀρέτη μελέτη ᾿ἀφροδίτη" οὕτως οὖν καὶ ᾿Δἀμφιτρίτη. πρόσκειται 

βαρύτονα διὰ τὸ τελευτή ὀξύτονον, πρόσκειται ὑπὲρ δύο συλλαβάς 
διὰ τὸ χαίτη. [ ἐχρήσατο δὲ τὴν λέξιν Διονύσιος ὃ Περιηγητὴς οὕτως, 

οἷον ,ὔὕψοϑι μορμύρων ἕτερος πόρος ᾿ἀμφιτρίτης, οὖρον δ᾽ ἐς Τένεδον 
τεκμαίρεται ἐσχατύωσαν“. τεκμαίρεται σημαίνει τὸ τελειοῦται. 

105) ᾿“μφιβρότη" βροτὸς ...... καὶ ἀμφιβρότη ἡ ἑκατέρωϑεν 
τὸν βροτὸν δκέπουσα ἀσπίς. 

164) ᾿“μφί' πρόϑεσις" ἰστέον ὅτι ἡ ἀμφί πρόϑεσις λέγεται καὶ 
ἀμπί παρὰ τοῖς Αἰολεῦσιν, οἷον ἀμπεχόνη, ἀμπίσχουσα. [ ἀμπεχόνη 

101) ΤΩ] 1 να]. ὅυϊα. ΤΟ] 1Π δ118 οἴρηον μου ῦγο 468 Ηδθβὶοά. 162) Επί- 
ΜΘ ΟἼΟΙΤΟ. ἂὰ8 ΟΥΟΒ ΟὐΟΥ ΟΥΟῚ το γογῖ. 408 Εὔγιμ. οἱπροβούχὺύ. Υα]. 
Βιάγιμοβ τδμ. Αποοά. Ῥαγ. ΤΥ 179, 24. ΤῸ] ΠΠ 1ϑὺ δ8 δρῃοῦ μοεκιγο ἀ68 
ΒΙΟΏΥΒ10Β ἐαρο πεῖ, 108) Ναὶ. βοδο]. Π14., ΑΡρο]]. ὅοριι. 28, 7. Ἐπυιϑύρί. 
248, 41. 164) (]ο886 Βλαύτη ἴ6}0. ΤΩ] 1 δὺ8ϑ Ηομλογοριμ. γα]. οὔσνα Οτϑμι. 
Απ. Οχ. 1 66, 283--260, Ευδβίαν, 88, 1. 641, 471. 1660, 44. ΤΟΙ] 11 δὺ8 ἄδτη Εβοίον. 
νἱ. δυϊάλ8 ᾿μπεχόνη; ΒΕΚΙΚ. ΔΑ. 888, 8. 4. Ἠδθυοῆ. 761] ΠΠ| Ζυβᾶϊχθ ἀθ8 
ΟΥΆΒΒΘΓΙΒ. 

1. ἐνεργητικὸς] οτρϑηχὺ ἃἂ8 Ομοῖγοῦ. εἶκα 610 ΒΒ 2. μετοχὴ ἥμενος 
4 ὁμοίειν Α 8. οὕτω] οὐ 4 Γεώργιος 61} Β δ. σημ. δὲ ἴδ} 
Β Ὡρίων)] δυθμθβοσθθθη 48 ὅ. 6. ἐτυμολογεῖ] ἐτυμολο) 44, ἐτυμᾶ Β 
ὁ. βλῆστρον Β 1. πλεονασμῷ γοΥ]οβοι θη Β τοῦ 6) τοῦ Υ Α Ὁ 
ἀμφίβληστρον οπάοὺ Β 9. εἶχεν 4 χερσὶν Ηθ8. χειρὶ καὶ ἰχϑεύσιν 
ἀμφίβληστον ἀπορρίψαντι Ὁ 11. σημαίνει δὲ καὶ Β; νη]. (ΒοΙΓΟΌ. 12. Ὡρίων 
ΔΒ ΘΒΟ ΤΊ ΌΘη 48 14. φόβον ἡμᾶς 4, ἡμῖν φόβον Β 18. γράφον- 
ται Α 16. ὑπὲρ μίαν συλλαβὴν 48 ϑέλουσι παραλήγεσϑαι 4, ϑΆ 
παραλ] Β 11. ᾿ἡρέτῃ] ἐρέτη Α, ἐτέρη Β 18. τελευτή ὀξύτονον] τελεστὴ 
ὀξύτης 4 (ὀξῦ, Β) 19. 80} χαίτη οπαοὺ Β 20. ὕψωϑι 4 δὲ στένεδον 
4 21. ἐσχατώωσαιν 4 2, οὔθ Ζθιομθη ἀσθγ 1 ὕσκα 48 

᾿ ΒΗ οΥεοι 

Οτΐίοι 115, 2 

Ἡοεϊοά, 

ΒΟ] 318---215 

ΟΠπογοθοβίκοβ, 
Οτνίποστν. 118,16 
Οτίοι 18, 9 

Ὠίουγϑβ. Ῥοτσὶ- 

ομοί. 134, 135. 

ὅσΒο 1]. 1]. 3,389 

ΦΕ »ίῃ. Ηοπι. (Ὁ) 

ἘΒῃθίοΥ (ΡΒοὶ.) 
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δὲ λέγεται ἀντὶ τοῦ περιβόλαιον, ἱμάτιον, ἥγουν πάλλιον. [ ἡ χρῇσες 

εἰς τὸ Βλαύτην. καὶ οἦν γὰρ αὐτῇ ἱμάτια {δύο ὡς καὶ περιξωμάτεα 

καὶ ἀμπεχόνια δύο καὶ χιτῶνες“. 
105) ᾿μφηρεφέα" τὴν ἀμφοτέρωθεν ἐσκεπασμένην τῶν βελῶν 

ϑήκην. ἐστὶ γὰρ ϑηλυκὸν αἰτιατικῆς πτώσεως" παρὰ τὸ ἐρέφω, τὸ 

σημαῖνον τὸ σχεπάξω καὶ τὴν ἀμφί. 
166) ᾿ἀμφιῶ" εἴρηται εἰς τὸ Κρεμῶ. 

101) ᾿“μφιέννυμαι, ἠμφιεννύμην. μήποτε δὲ κἀνταῦϑα περιττή 

ἐστιν ἡ πρόϑεσις; τί γὰρ διαφέρει τὸ ἕννυμαι τοῦ ἀμφιέννυμαι ζὼς 

ἐν τῷ οἀμφιέσασϑε χιτῶνας“) (Θά. 238, 131) καὶ «αὐτὴ δὲ φᾶρος 

μέγα ἕννυτο νύμφη“ (θά. 10, 548); τί γὰρ πλέον τὸ ἀμφιέσασϑαι 
χιτῶνα; οὕτω Ζηνόβιος. 

108) ᾿“μφικινυρόμεναι' οοἐνδυκὲς ἀνέρας ἀμφικινυρόμεναι προ- 

χέοντο. χερσί τε καὶ μύϑοισιν ἐδεικανόωντο ἕκαστον“. ᾿“πολλώνιος. 
κινυρόμεναι᾽ μέλπουσαι, ἄδουσαι" ἀπὸ τῆς κινύρας. 

1090) ᾿μφίων᾽ ἔστιν ὄνομα κύριον. ἀπὸ τῆς ἀμφί προϑέσεως 

καὶ τῆς ἰών μετοχῆς γέγονεν ἀμφιϊών, καὶ κατὰ κρᾶσιν τῶν δύο τι 

εἰς (ἕν) 1 μακρὸν ᾿μφίων βαρυτόνως. βαρυτόνως δὲ γέγονεν, ἐπειδὴ 

αἴ μετοχαὶ συντιϑέμεναι, ἐὰν μὲν φυλάξωσι τὸ αὐτὸ μέρος τοῦ λόγου, 
᾿" φ' 

καὶ τὸν αὐτὸν τόνον φυλάττουσιν, οἷον βάς, ἀναβάς, στάς, ἀναστάς. 5 

ἐὰν δὲ ἐναλλάξωσι τὸ [αὐτὸ] μέρος τοῦ λόγου, καὶ τὸν τόνον ἐναλλάσ- 
δσουσιν οἷον βάς, ἄβας, τλάς, "Ἄτλας, φάς, Περίφας. ἐπεὶ οὖν ἡ ἰών 
μετοχὴ ἐν τῷ ᾿Αμφίων ἐνήλλαξε τὸ μέρος τοῦ λόγου, τούτου χάριεν 
καὶ τὸν τόνον ἐνήλλαξεν. -- δοκεῖ δὲ καὶ παράλογος εἶναι ἡ 

σύνϑεσις τοῦ ᾿Δμφίων, ἐπειδὴ αἱ εἰς φωνῆεν λήγουδαι προϑέσεις 
δέχονται καὶ τὺν λόγον τῆς ἐκϑλίψεως καὶ τὸν λόγον τῆς κράσεως" 

καὶ αἱ δεχόμεναι τὸν λόγον τῆς ἐχϑλίψεως οὐ δέχονται τὸν λόγον 

τῆς κράσεως, οἷον παραέστη {παρέστη οἷον ,»παρέστητέ μοι'΄, ἀναέρ- 

χομαι ἀνέρχομαι" αἵ δὲ δεχόμεναι τὸν λόγον τῆς χράσεως οὐ δέχον- 

106) ΥΩ]. ὕγατι. Απ. Ῥαγίβ. Π 819, 27 ἃ. ὅ.}0). Πιὰ. 1]. 1, 46. Αρο]]. 
Βορ. 26, 80 166) ΖοῃΟΌΙοΒ. Καὶ. Κρεμόω᾽ - Εὐγια. Μαρη. δ86, 86. Μιὲ 
Οὐ] ομϑησαῦθα οὔτω Ζηνύβιος. 108) Απᾶογβ 560]. δυγ. Ρ. 8ὅ8, 12 Καὶ. 

1. ἀντὶ τοῦ περίβίλ ἱματίου Β, ἀντὶ περιβολῆς ἡματίου Α πάλιον 

48Β -- Β ομπαοὶ ἡ χρ.] ἤ 4 ἢ, βλαυτὴν 4 νἹθ]]οἸομῦ Βλαντίον περιξω- 
ἡπῆδι παραξζωμάτε 4 δ. γιτῶνεςρ) χιτών (ἡ 4. ̓ ἡμφιρεφέαν Α, ᾿ἀμφιρεφαῖαν 
Β μφοτέρωϑεν] ἑκατέρωϑεν Β . παρὰ τὸ] ἀπὸ τοῦ 4(Β ἐρέφω] ῥέφω 
Α θ. ἀμφί] ἀμφήν Α 7. ᾿ἡμφιῶ)] ΟἸοβΒβθ ἴῃ Βὶ πδοὴ 101 8. κἀνταῦϑα] 
κ᾿ἂν ταῦϑαν ΛΑ 9. τῶι ἀμφιένυμαι Β, τοῦ ἀμφιένν. [6}}ὺ 4 11. τὸ] τοῦ 48Β 
12. οὕτω Ζην. [610 Β 18. ἐνδυκέως οοἀά. ΑΡο]]. 1,. ἃ. (. ἀμφικινυρό- 
μεναι] 80 (πῃ αἰποὸιλ δου) Οοα. 1, ΑΡ0]]. υμᾶ 4 Β ἀμφικινυρόμενοι Α 
14. ἐδεικανόοντο 48 21. 22. καὶ Ὀ18 ἐναλλάσσουσιν [6] 4 24.- 81,9 
δοκεῖ δὲ Ὀ18 οὐκ ὦφειλε δέξασϑαι τὸν λόγον τῆς κράσεως 6} ΒΕ παραλόγως 
4 27, αἱ δεχόμεναι) ἐδεχόμεναι Α 28, προέστη προύστητέὲ μου Α 
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ται τὸν λόγον τῆς ἐκϑλίψεως, οἷον προέστη προύστη, περιΐαχε, περίαχε, 

οἷον οπερίαχε πόντος ἀπείρων". (Ηεϑϊοά ΤᾺ. 618). ὅϑεν σημειούμεϑα 
τὴν διά πρόϑεσιν᾽ αὕτη γὰρ δεχομένη τὸν λόγον τῆς ἐκϑλίψεως δέ- 

χεται καὶ τὺν λόγον τῆς κράσεως. ὡς ἐπὶ τοῦ διάκονος" ἀπὸ γὰρ 
τοῦ ἐνέγκω τοῦ σημαίνοντος τὸ φέρω γέγονε διαένοκος καὶ καϑ' 
ὑπερβιβασμὸν διαέκονος καὶ κατὰ κρᾶσιν τοῦ ἂξ εἰς ἃ μακρὸν διά- 

κονος. εἰ ἄρα οὖν ἡ ἀμφί {πρύϑεσις» δέχεται τὸν λόγον τῆς ἐκϑλί- 
ψεως, οἷον ἀμφὶ ἀγαϑόν, {ἀμφ᾽ ἀγαϑόν, οἷον» ἀμφ᾽ ἀγαϑὸν ϑερά- 
πονταῖ (1]. 16, 165). οὐκ ὥφειλε δέξασϑαι τὸν λόγον τῆς κράσεως. 
λέγει δὲ Εὐριπίδης ὁ τραγικὸς (ΕἾ. 182 Ν9) ἐτυμολογῶν τὸ “ἀμφίων, 

ὅτι ᾿μφίων ἐκλήϑη παρὰ τὸ ἀμφ᾽ ὁδὸν ἤγουν περὶ τὴν ὁδὸν γεννη- 

ϑῆναι. ὃ δὲ ᾿Δριστοφάνης (τ. 3291 Κοοϊκ) κωμικευόμενος λέγει, ὅτι 
οὐκοῦν ᾿ἥμφοδος ὥφειλεν κληϑῆναι; ἄλλοι δὲ λέγουσιν ὅτι οὐ γέγονεν 
ἀπὸ τῆς ἀμφί προϑέσεως καὶ τῆς ἰών μετοχῆς τὸ ἀμφίων, ἀλλὰ ἀπὸ 
τῆς ἀμφί προϑέδεως γέγονεν κατὰ παραγωγὴν καὶ ἐξέτεινε τὸ ἴ ποιητι- 

κῶς, ὥσπερ τὸ Ἰξίων καὶ Ζ΄ολίων. οὕτω Χοιροβοδκὸς εἰς τὴν 

Ὀρϑογραφίαν. 

110) μφιος" λέγουσί τινες ὅτι ὥσπερ ἀπὸ τοῦ ᾿“κταίων γίνεται 

᾿χταῖος καὶ ἀπὸ τοῦ πλείων πλεῖος καὶ ἀπὸ τοῦ ῥάων ῥᾷος καὶ ἀπὸ 
τοῦ ἀρείων ἀρεῖος, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ἀπὸ τοῦ ᾿Αμφίων γίνεται 

"Αμφιος" καὶ ἐπειδὴ τὸ ᾿μφίων διὰ τοῦ τ γράφεται, τούτου χάριν καὶ τὸ 
άμφιος διὰ τοῦ ἴ. οἵἴστισιν ἀντίκειται ἡ σημασία. τὰ γὰρ ἀπὸ τῶν εἰς ὧν 
κυρίων εἰς οὐ γινόμενα ὀνόματα κατὰ τοῦ αὐτοῦ δσημαινομένου λαμβά- 

νονται, οἷον τὸ ᾿Ακταῖος ἀπὸ τοῦ ᾿Ακταίων ἐγένετο καὶ τὴν σημασίαν 

τοῦ ᾿ἀχκταίων ἐφύλαξεν" ὁ αὐτὸς γὰρ λέγεται καὶ ᾿Ακταίων καὶ ᾿Ακταῖος. 

εἰ ἄρα οὖν τὸ "ἄμφιος ἀπὸ τοῦ ᾿ἡμφίων ἐγένετο, ὥφειλον καὶ ἐπὶ 
τοῦ αὐτοῦ σημαινομένου τὰ δύο ὀνόματα ληφϑῆναι. ἀλλὰ μὴν οὐ 

λαμβάνονται ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ σημαινομένου τὰ δύο ὀνόματα" ᾿“μφίων 

μὲν γάρ ἐστιν ὁ ἀδελφὸς τοῦ Ζήϑου ὁ χτίσας τὰς Θήβας. ὁ υἱὸς 

110) ΥΩ]. 61]. Ἄδνιος Ξε Εἰ. τὰ. 110, 41 υπά Ὕπιος (6]. [6810 1ὰ 4): Ὕπιος" 
παρὰ τὴν ὑπό πρόϑεσιν γίνεται Ὕπιος, ὡς παρὰ τὴν ἀνά ἤἥνιος, οἷον Ὕπιος 
Ζεύς" ἔστι δὲ καὶ ὄνομα ποταμοῦ͵ ὡς παρὰ ᾿ἡπολλωνίῳ «παρ᾽ εἰαμεναῖς ὙὝπίοιο." 
Μῃ ἄδηι οἰηροίἑ σίθη ΑΡΟ]]ΟΙΪΟΒ - ΒΟ ΒΟ] θη Ὑρ]. Ρ. 431, 4---ὁ ΚαοΙ]. 

4. διάκονος] δικονος 4 δὅ. ἐνέγκω] ἐνέκω ΑΔΛἪ φέρω) φέγω 4( δδιαένο- 
κος] διαένεκος 4 60. διαέκονος) διέκονος 4 9. ὥφειλε] ὥφελεν ΑΔ 10. [λ5 

2 εὐρῖ ὁ τρα]γικὸς Β; ἀ16 ΘΙΠρΟΙ]ΔΙησηοχίθῃ Ὁ οτίθ σου] οβομθῃ ἐτυμολογῶ» 
ἐτυμύλ Β, ἐτυμολόγος Α 11. ὅτι ὁ ᾿μφίων 4 παρὰ τὸ π[αρὰ τὴν 
ἄμφοδον] Β, παρὰ τὸ παρὰ τὴν ἄμφοδον 4 νοΥ}. σου ΚΥ]Ὀ. περὶ] παρὰ 
Β 12. Δοιστογατῆς ἀρίσταρχος 4 λέγει] 1ὲ,) Β, λέγεται Α 18. ἄμφοδον 
Β 14. προϑ. ἴομ Α 16. ποῦ [Ζολίω»] ὁπαθὺ Β 18. ὅτι 60} 
ΜΛ 19. ῥάων] ῥδᾶον Α 21. καὶ ἔδ}}}ὺ Α τὸ] τὰ 4 28. 34. λαμβάνονται) 
λαμβάνεται Β ρασοὰ ἄθῃ ϑρυδοι ογϑαοἢ ἀ68. (ἼΠΟΊΤ. 20, ὥφειλεν Β, ὥφελον 
4 28. λαμβάνονται) λὰ Β, λαμβάνεται 4 

ΟἸοϊ ΣΟ οδβῖκοβ, 

Οείμβοασ. 168,14 
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τοῦ Ζιὸς καὶ τῆς ᾿Αντιόπης, ἄμφιος δὲ ὁ τοῦ Σελάγου υἱός. ὥστε 

δῆλον, ὅτι οὐ γέγονεν ἀπὸ τοῦ ᾿ἀμφίων τὸ "ἥμφιος. ἀλλ᾽ ἔστιν 
εἰπεῖν, ὅτι ὥσπερ παρὰ τὴν ὑπό πρόϑεσιν γίνεται Ὕπιος, οἷον Ὕπιος 
Ζεύς --- ἐστὶ δὲ καὶ ὄνομα ποταμοῦ, ὡς παρὰ ᾿“πολλωνίῳ. οἷον 
παρ᾽ εἰχμεναῖς Ὑπίοιο“, [|| εἰαμεναὶ δέ εἰσιν οἷ δίυγροι τόποι  --- 

οὕτως καὶ παρὰ τὴν ἀμφί πρόϑεσιν γέγονεν "άμφιος, ἐκτάσεως γενο- 
μένης τοῦ ἱ ποιητικῆς. οὕτως ὃ Χοιροβοδσκός. 

111) ᾿μφιφορίτης᾽ ὅτι ἐν Αἰγίνῃ ἔδραμον περὶ τὴν ᾿“σωπίδα 
κρήνην ὑδρεύσασϑαι. ὅϑεν καὶ (νῦν) ἀγὼν ἄγεται ᾿ἀμφιφορίτης λεγό- 
μενος παρὰ τοῖς “Αἰγινήταις, ἐν ᾧ οἷ ἐκεῖνον ἀγωνιξόμενοι τοὺς κερά- 

μους ὕδατος πεπληρωμένους κατὰ τῶν ὥμων ἀναλαβόντες τρέχουσι 
περὶ τῆς νίκης φιλονεικοῦντες κατὰ μίμησιν τῶν ἡρώων. 

1712) ᾿“μφίπολος" ϑεραπαινίς, δουλίς" παρὰ τὴν ἀμφί πρόϑεσιν 
καὶ τὸ πολῶ. 

1713) ᾿“μφίφαλον' ἀμφοτέρωϑεν φάλους ἔχουσαν περὶ ἑαυτήν" 

φάλοι δέ εἰσιν οἱ κατὰ τὸ μέτωπον τῆς περικεφαλαίας ἀσπιδίσκοι 

χάριν κόσμου τιϑέμενοι. 

114) ᾿“μφουδίς" περὶ τὸ ἔδαφος" ἔστι ῥῆμα οὐδίξω., ὃ μέλλων 
οὐδίδω, ἀποβολῇ οὖν οὐδίς, καὶ ἐν συνθέσει ἀμφουδίς᾽" οὕτως Ὠρίων. 

115) ᾿“μφορεύς" τὸ ἑκατέρωϑεν ζφερόμενον» δίωτον σταμνίον, ὅ 
φησιν Θεόκριτος ,ἀμφῶες νεοτευχές“ (14. 1, 28). ἢ τὸ ἑκατέρωϑεν αἰρό- 
μενον ἀμφοαιρές καὶ ἀμφορεύς., κατὰ συγκοπὴν καὶ πλεονασμὸν τοῦ ὕ. 

110) ᾿ἡμφῶες" τὸ δύο ὦτα ἔχον. παρὰ τὸ οὗας, ἐλλείψει τοῦ 
Ὁ ὕας, καὶ ὡς οὖδας οὖδος, γῆρας γῆρος, οὕτως ὄας ὕος (καὶ ἐκτάσει 

τοῦ ὁ εἰς ὦ ὦος, καὶ ὡς γένος εὐγενής, οὕτως ζῷοςφ» ἀμφώης καὶ 

ἀμφῶες. Μεϑόδιος. 

111) ᾿ἀμφωτίδες" χαλκᾶ τινα, ἅπερ οἷ παλαισταὶ τοῖς ὠσὶ περιε- 

111) Υμ)]. Ετ. Βοσοϊπηϑηπ, 6 8080]. ἴῃ Αρο)]. Αὐρ. Εἶγιπι. πλᾶρη. ἔοηὐα 
Ῥ. 82. Μαὶ. 6]. 118. 1712) ΥΩ]. ὅ68ο)]. 14. υπᾶ ἀϊθ αὐ ἀϊθβ θα 86}}]9 Ὀ6- 
φὰ ρ] θη ΕΡὶπη. Αη. Οχ. 1 82, 4. ΑΡρο0]]. ϑορῇ. 27,1. 118) ΥΩ]. ὅσο]. 6. 
4. Ἐπδίαξι. 601, 8. 1714) ραὶ. ὅθ8ο]. Οἀἁ. 17, 287. (Ευδίείῃ. 1818, ὅ9. ΑΡΟΪ]. 
ΟΡ. 239, 80. Ηδβυο.) 1158) Υρ!. Ἐπϑίαίῃ. 1445, 46. 110) Μοίῃ. ; νἹϑ]]διοὺ 
ΔΒ 500]. ΤΏΘΟΚΥ. 1, 28; ργδῃὴζ ἀμη] 10} 1δὲ α]οβθθ Οὕὔατος ἅτ ΟἸοΙγοΟΌοΒΚΟΒ. 
111) 7 α]. Ἐπιϑίαϊῃ. 1824, 88 δὺβ Ραιβδηῖϊδβ (Βοῦναῦο 110, δ). ΗΟΒΥΟΙ. 

1. ὁ τοῦ] ὁ τῆς Α 4. παρὰ τῷ ᾿4π. Α οἷον ἴ6}} ΒΒ ὅ. παρ᾽ (ὑφ᾽ 
ΑΡ0]].) εἰαμέναιες 4, παρειαμενὲς Β 6. ἀμφὶ] ἀμφὴν Α 1. ποιητικῆς] 
ποιητὴ 48 8. παρὰ τῆς... ὑδρευσάμενοιν 10. ἐκεῖσε 48 11. κατὰ 
τ. ὦ. ἀναλαμβάνοντες Β, ἀναλαβόντες κατὰ τ. ὦ. Α 18. ἀμφὶ] ἀμφὴν 4 
14, τοῦ πολῶ 48 16. φάλους] ὀμφαλοὺς Α ἔχουσαν] ἔχον Β περὶ 
ἑαυτήν ἴ6}} Β 160. εἰσίν [61 Β 18. μφοῦδις Β, ᾿ἀμφούδις 44. ΘΌΘΠδο 

Βρἄου περὶ] παρὰ 418: νοι. ν. ϑίυγν. 19. ὠρίων Β, ὦ Α 50. φερό- 
μενον») οὐρδηχὺ δὰ8 ΟΥοι υὑπὰ Ἐπβίβίῃ. 20. 6] ὡς 48 ἀμφορεὺς νεοτευχές 
48 (νεοτευχής Β) 22, αἰρόμενον ἀμφοαιρὲς] ἐρώμενον ἀμφοερὲς Α καὶ 
80 ἀμφορεύς 4 28. τὸ δύο] τὰ δύο 48 τοῦ ὃ ἴδ} Β 
26. ἀϊμφ]ῶες Β Μεϑ. ἴδῃ! Β 21. [τοῖς ὠσί Β 

γειὺ δ 
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τίϑεσαν᾽ περιωτίδες οὖν εἰσιν καὶ ἀμφωτίδες τῆς ἀμφί τὴν περί 
σημαινούσης. Μεϑόδιος. 

118) μ᾽. φόνον" ἰστέον ὅτι τὸ ἀμ φόνον κατὰ συγκοπὴν οὐκ 

ἐγένετο, ἐπειδὴ αἱ συγκοπαὶ ἐν μιᾷ λέξει γίνονται, οἷον πατέρος πα- 

τρός, ἀναμεῖναι ἀμμεῖναι" τὸ δὲ ἀμ φόνον δύο μέρη λόγου εἰσίν" ἀνὰ 

φύνον γάρ. ἀλλ᾽ οὔτε δὲ κατ᾽ ἔκϑλιψιν ἐγένετο, ἐπειδὴ αἱ ἐκϑλίψεις 

οὐδέποτε συμφώνου γίνονται ἀλλὰ φωνήεντος ἐπιφερομένου. οἷον 

κατὰ ᾿ἀπολλωνίου. κατ᾽ ᾿“πολλωνίου. βούλομαι ἐγώ. .«βούλομ᾽ ἐγώ“ 

(1..ὄ 1, 101). χρεῖττον δέ ἐστιν εἰπεῖν, ὅτι τὸ τοιοῦτον δχῆμα εἷδός 
ἐστι συγκοπῆς. οὕτως ὁ Χοιροβοσκὸς εἰς τὴν Ποσότητα. 

119) ἔάμφω" σημαίνει δὲ τὸ ἀμφοτέρους. ἄμφω ὁμῶς ϑυμῷ 
φιλέουσα“’ (11. 1, 209). ἀπὸ τοῦ δευτέρου τὸ πρῶτον διδάξω. τί 
ἐστιν ἀπὸ τοῦ δευτέρου τὸ πρῶτον; ἐπειδὴ τὸ ἄμφω ϑέμα ἐστὶν ὡς 
τὸ δύο. διαφέρει δὲ τὸ ἄμφω τοῦ δύο, ὅτι τὸ μὲν δύο πρώτην 

γνῶσιν τίϑησιν τοῦ ἀριϑμοῦ, τὸ ὃὲ ἄμφω ἀναφορὰν ὑπισχνεῖται 

δυάδος. --- τὸ γὰρ ἀμφότεροι μέμασαν πολεμίξειν“ (1]. 7, 8) κατη- 
γορεῖ τῶν ἐγνωσμένων διὰ τῶν προκειμένων λόγων. λέγει δὲ Ἕχτορα 

καὶ ᾿Δλέξανδρον. --- ὥστε ὅπερ ἐστὶν οἱ δύο. τοῦτό ἐστιν ἄμφω. 
διὰ τοῦτο τὸ δύο λαμβάνει ἄρϑρου παράϑεσιν, οἱ δύο, τῶν δύο. τὸ 

δὲ ἄμφω οὐ λαμβάνει' οὐδὲ γὰρ λέγομεν οἵ ἄμφω" ἤδη γὰρ τὴν 
ἀναφορὰν ἔχει. πρῶτον οὖν ἐστι παρὰ τὸ ἄμφω ἀμφότερος, οἷον 
ο»ἀμφότεροι μέμασαν“ (1]. 1, 8) ἀμφοτέροισι δ᾽ ἀρήγετε"“ (1]. 20, 25)" 
εἶτα δυϊκὸν ἀμφοτέρω καὶ κατὰ συγκοπὴν ἄμφω, κατ᾽ ἔκτασιν τοῦ 
ὃ εἰς τὸ ὥ. διὰ τοῦτο οὖν εἶπεν, ὅτι ἀπὸ τοῦ δευτέρου τὸ πρῶτον. 
ἀμφοτέρω γὰρ εἶτα ἄμφω κατὰ συγκοπὴν καὶ ἐκτάσει. οὕτως Ἥ ρῳ- 
διανὸς ἐν τῷ περὶ παϑῦν. 

119) ΑΒΗ]1ΟΩ ἰθὺ 6]. Ταυτόν. Ὁϊο ἄγοι ΕἸδιηθηὺθ βἰπά, ἀ8 Αὐΐον ΠΠ Ὠϊοτ- 
[τ πὸ συγκοπή σοΌτγϑυομῦ υπὰ 1 σορθη 11 νοχίοιαϊσὺ, οὗν 80 Ζὰ ΒΟΒΥΘΙ ΌΘΏ, 
ἀδίβ 1 11 υπὰ 12, ἄμφω Ὀΐ8 διδάξω υπᾶὰ 2ὅ ἀμφοτέρω Ὁ18 ἐκτάσει ἀπιξα[ϑὑ, ΠΠ δὴ 
ἄδῃ ογϑίθῃ 882 διηβο])οίθυ 12--16, τί ἐστιν Ὀ18 δυάδος υπᾶ 18---21 ὥστε Ὀ18 
ἔχει, Π|Ι πίογροζθα οὗνγα πιὶϊ ἄθη δοσίθῃ πρῶτον οὖν ἐστιν ἀμφότερος εἶτα 
δυϊκὸν ἀμφοτέρω καὶ κατ᾽ ἀποκοπὴν ἄμφω ρῬο]οτηϊϑιογῦ υπὰ διὰ τοῦτο εἶπεν κτλ. 
πἰηφυδᾶσί. ΠΙ88 7, 8 πιυΐβ σορ 1 οὐθὺ 11 ἐπὶ δύο πληϑῶν ρμοἀθαίοὺ Βοὶη (νμρ]. 
ΕἘπδίαϊῃ. 1111, ὅ1). Ηϊογροσθη ψοηάρί β᾽ 60 16---18 τὸ Ὁ18 ᾿“λέξανδρον. 

1. τῆς] τοῖς ΔΛ 2. σημαίνουσαν Ἅ, [περὶ “7 Β Μεϑ. ἴθ]! Β ὅ. 6. ἀνὰ 
φόνον] ἀνάφωνος 4 6. ἀλλ᾽ οὐδὲ Καὶ 61] κατ᾽ ἔκϑλιψιν] κατὰ ϑλίψιν Β ἐκ- 
ϑλίψεις] ἐκλήψεις Α 8. κατ᾽ ἀπολλωνίου ἴ6μ10ὺ 4 10. εἰς τὴν Ποσ. ἴοῃ}]ὺ Β 

11. δὲ 610 Β ἄμφω] ἀμφ’ Β 12. φιλέουσα] φίλ ΑΒ 18. τί γὰρ ἀπὸ 8; 
ψΙ 6] δῦ στο Π80ἢ πρῶτον 4: διδάξω τί ἐστιν ἀπὸ τοῦ β' τὸ α΄ 14. μὲν 
δύο] μὲν β΄ 4 1ὅ. [τίϑησιν] Β 16.--18. τὸ γὰρ Ὁ18 ᾿ἡλέξανδρον ἴδ] ὺ Β, 1πὶ 
Εὖ. πὶ. δὴ Ἐπᾶδ, ἴτὰ Ατομοῦ. δὰ Βδμᾶ 10. μέμασαν) μέμα) 4 17. λό- 
γων. λέγει) 15. 1). ΑΛ 18. τοῦτό ἐστιν) τουτέστιν Β 109. τῶν δύο τῶν δὲ Α 
92, μέμασαν) μέμασι Β ἀμφοτέροισι δ᾽ ἀρ. ἴδ }0 Β ἀρήγετε] ἀρήγεται Α 
84. εἶπεν] εἶπον 4 [πρῶτον] Β; δυβμοβοθυ θη δύο 4; Β σὺ ϑέλει ἴησα. 
2δ. ἀμφοτέρω] ἀμφότερα 4Β 245. 206. οὕτως Ὁ18 παϑῶν ἴδ] Β 

ΟΒοϊτοθοβοβ, 
περὶ ποσότητος: 

Ἡογσοάίδη, 
περὶ παϑῶὼν 



"Οτίοςι 

ΦΒ6Π0]. Π.11, 5. 

᾿Ρητορικόν 

Οείου 139, 8ι 

Οσΐοι 

44 ΕΤΥΜΟΠΙΟΘΙΟΜ ΟΕΝΟΌΙΝΟΌΜ. 

180) ᾿ἀμφοτέρωϑεν᾽ τὰ εἰς ϑὲν ἐπιρρήματα ἀπὸ ὀνομάτων γινό- 

μενα διὰ τοῦ ὁ μικροῦ γράφονται, οἷον κύχλος κυκλόϑεν. ᾿ἸΙλιόϑεν 

“εσβόϑεν, πλὴν τοῦ ἀμφύτερος ἀμφοτέρωϑεν, ἑκάτερος ἑκατέρωϑεν, 
ἕτερος ἑτέρωϑεν. 

181) ᾿ἀναβέβροχεν᾽ ἀναπέπωκεν. ἐὰν δὲ ἀναβέβρυχεν., (παρὰΣ 
τὸ ἀναβρύει, ὅ ἐστιν ἀναπηδᾷ καὶ ἀναβάλλεται μετὰ ψόφου. 

182) ᾿“μωσγέπως" ὁπωσδήποτε, ἑνὶ γέ τινι, καϑ᾽ ὅντινα οὖν 
τρόπον. ἔστι ὃὲ ῥητορικὴ ἡ λέξις. [[ ἔστιν οὖν ὄνομα ἀμός ἰσοδυ- 
ναμοῦν τῷ τὶς ΖΦ“Ιωρικόν' [ἀπὸ δὲ τοῦ ἀμός γίνεται ἀμόϑεν ἐπίρρημα,] 
ὥς φησιν Ὅμηρος ἐν Ὀδυσσείᾳ τῶν ἀμόϑεν γε ϑεά, ϑυγάτερ 

Διός“ (1, 10), ἀντὶ τοῦ ἀπό τινος μέρους. καὶ ὥσπερ ἀπὸ τοῦ καλός 
γίνεται ἐπίρρημα καλῶς, οὕτω καὶ ἀπὸ τοῦ ἀμός γίνεται ἐπίρρημα 

ἀμῶς, καὶ ἐν συνθέσει ἀμωσγέπως. καὶ ὥσπερ ἀπὸ τοῦ καλός γίνε- 
ται ἐπίρρημα καλά, οὕτως καὶ ἀπὸ τοῦ οὐδαμός οὐδαμά ἀντὶ τοῦ 

οὐδαμῶς. οὕτως Δ ρίων. 
188) ᾿“μωμος" παρὰ τὸ μῶμος [καὶ] ἄμωμος. οὕτως Θρίων. 

Π)αΐἴβ 'ὴ ἀθγ Βθ μϑηΐοϊρθ ἀθὺ δἰ Ζθίπθη Θ6]16η οἰμθ ψθν }586 
ἈΠ ρΘΙ πα βιρκοιῦ Πθυυβομῦ, ογκοιηῦ ἀοΓ ΤΘΒῸ 6 ομύ. 8316 ιϑὺ πιομὺ 
Κὔπβ! οι Βουρθϑίθ]δ ἀπὰ ἀδγη πΙοιὺ δπρβῦ! 16} σοναῃσί. ὟΑἸ]διοἢ- 
ἉΥ Ὲ5. δύ, σ)ὸ 68 ἄδπὶ ὙΟΥΆΒΒΟΓ Ζαη Βονγαίβίθθ: η Και, γὙϑγϑὶ πὶ ρύ. 

180) ]. ΑρΡο]ομῖοΒ 1)6 δεν. 188,10 δομη. Τμθορποβί. 157,1 }ἘΕἔς.,- ἈΖἫ18Β1) γρὶ. 
ΞΟΒΟΙ, Πι1α. Εὐαδίαϊ. 1096, 1. ΑΡΟ]]. ϑορῇῃ. 82, 38. Ηδβυοὶ. 182) Τ61} 1 τυρὶ. 
ΒΕΚΙ., Ἀπ. ὅτ. 889, 28 ϑυϊάδλ8 (ΠΘβγοῦ). 761] ΠΟ βίϑιησην ᾿ὰ8β ΟΥΟΏΒ ΕΓ ΠΘΥ 
νοΠ] βυμαΊ ΓΟ ΟἼοββὸ Οὐδαμῶς (128, 21 δὺ8 ΑΡΟ]]οπῖοθ, [6 δᾶγοτγῃ. 181, 17 
568π.), τ]. Εὔγια. ὅθη.: Οὐδαμῶς ἐπίρρημα μεσότητος. ἔστι δὲ ὄνομα ἀμός 
ἰσοδυναμοῦν τῷ (τὸ 4 ΒῚ τὶς Δωρικόν, ὡς Ὅμηρος «τῶν ἀμόϑεν γε ϑεά“ ἀντὶ 
τοῦ ἀπό τινος μέρους. ἐξ οὗ γέγονεν ἐν συνθέσει οὐδαμῶς ἐπιρρηματικῶς ἀφ᾽ 
οὗ καὶ τὸ οὐδαμόϑεν καὶ τὸ οὐδαμῇ, ϑηλυκῶς, ὡς ἄλλος ἄλλῃ καὶ ἐκεῖνος 
ἐκείνῃ καὶ ἔχουσιν (εἶχεν 4) τὸ ἴ, ὡς ἀπὸ δοτικῆς᾽ καὶ δῆλον ὡς ἀπὸ τοῦ 
ταύτῃ ἐπιέναι“ (ἀπιέναι ΟΥ.)" καὶ οὐχὶ αὕτῃ λέγομεν. ΥΩ]. 8.0]. Οἀ. 1,10. 
Επδίδίη. 1888, δὅ8. ΑΡο]]. ϑορὴ. 28,16. δβυοῦ ᾿ἡμόϑεν. 188) ὶ. ΟΥ. 28,18 
ὑπὰ οὔϑη ΟἹ. 125: ἀμύμων. 

1. ᾿ἀμφοτέρω[ϑεν] Β ὀνόματος 48 Ὡ. οἷον Ὀ18 κυκλόϑεν 168] 
Β κύκλος] κύκλω 4 8. ἀμφότερος 610 4 8. 4. ἑκάτερος Ὁ18 ἕτερος 
6} 4 ὅ. ᾿ἀναβέβροχεν) ΟἸοΒδα ἴῃ Α΄ πδὸ ἤμωμος υμπὰ τοῦ ᾿ἡμωσγέπος. --- 
᾿ναβέβρυχεν Β, ᾿λναβέβυκεν Α 6. τὸ δ μ}ὺ 4 1. ᾿Δμωσγέπως) Ο]ο886 ἴῃ Α 
ὩΒΟῚ 188 υμᾶ 181] τινι] τρόπῳ ᾿ϑὺ 2ὺ ογρᾷηζθῃ, Γ6}}Ὁ δ ἢ πὰ Πθχ. ϑόρα. 
9. τῷ τὶς Δωρικόν] τὸ τὶς δωρὴ 48 ἀπὸ ὍὈϊΪ8 ἀμόϑεν ἐπίρρημα ἴδ] Β ἀπά 
πῃ ἀοσ Ῥᾶγα]] 6] ρ]οΒβθ, βύθῦ ἴῃ ΑΓ πδο ἐν συνθέσει ἀμωσγέπως, Ο 68 ἄδη Ζυ- 
ΒΑΙΩΤΊΘ ΠΩΣ ὑπ ουτο. ΑἹ ὑΒΟσο 6116 'πὶ αυάϊθησθη. Εβ ἰδὲ Βδπά- 
Ὀθμθυκυπρ ἀ68 ΨΥ δββουβ ἀθ8 ΕἸ ΎΤι. 10. τῶν ἴδῃ} 4 10. 11. ϑυγάτερ 
Διός ἴδῃ] Β 12. γίνεται καλῶς ἐπίρρημα Β 15. 18, ἡἰκεζαι 
ἀμόϑεν καὶ ἁμῶς ἐπίρρημα Β 18. καλὸς] καλῶς 4 14. ἐπίρρημα 
ἴδ 1 Β οὐδαμὸς} οὐδαμῶς 48 1ὅ. οὕτως ᾽Ὧρ. ἴδ} Β, ᾧ Α 16. 6ἱ. 
ΤΟΥ “μωσγέπως Α παρὰ τὸ [61 4 οὕτως Θρίων ἴδ81: Β, ᾧ Α 
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Πὸγ Ὑουΐαθβοσ. οσαποίθ ἀἴθβθη 7.61} πὸ ἀθῃ αὐτοὶ ουβίθῃ Βυομβίαθθῃ, 
ὙγΟἀΌΥΟΙ 510} γοη 586] 8ὺ Κἰθίπογθ Αρβομηίο, 4. ΜΩΑ͂, 4΄.ΜΒ υ. 5. τ. 
Ὀη]αθίθῃ. 16 Ζυβαμπιπθηβοίζαηρ ἀθυβθ θ6η δὲ [Ο]ρΘηα6: 

Ιϑ 1--ὃδ6 43ΜΗ: Μεοεϊίμοάϊοβ 1--19 76} 1 (θἰπρθβοβοόροα ὁ 
ΤΟΙ] 1 πἀπὰ ΠΠ δὰβ τόμ, 11 761} 1 ἀπὰ 18 
818 ἨΗοπλοΙ). 

ΟΒΟΙΓΟΡΟΒΚΟοΒ περὶ ποσότητος 19 751] 1]. 
Ογιου 20---28. 
Οτοβ περὶ ἐθνικῶν 24---20 (24 ΤῊ] ΠῚ Αρο!]- 

Ἰοη 108). 
ΑΡοΟΙ]]οηΪοΒ 21. 28. 

Ἠοβιοά 29. 80 (80 ΤΩ] 1 Οτ]ομη). 
ἨΗομοΥ 31---88. 
Ηοτοάϊδη περὶ παϑῶν 984. 
Οτίοη: 8. 

Π 86--ὦ 43}ΜΒ:. ΜἈΜείβμοάιϊοβ 80 --- 89 (μδοῃροίγασθη 40 
ΞοΒο]. 11.. 

Οτίοη 41-- 47 (42 Το] ΠΟ Τμθορτιοβί. 48 
υπὰ 45 ὅ΄680]. 1]... 

Οτοϑ περὶ ἐθνικῶν 48 Τρο]] 1. 
ΑΡοΟ]]ομο5 48 751} 1]. 
Ηδ81οα 49. 
Ηοιλοτ ὅ0---ὅ2. 

ΠῚ δ8ὃ--Π 4ΜΕἢ): Μοϊίβμοάϊοβ: 5ὅ8---86. 
ΟΠ γοθοβῖοα χανόνες ὃ 7. 

ΟΠΒοΙΌΡοβκος Ογέβορτ. 00. 61 (00 Τ6}} ΠΕ δὺ8 
Μοιβοα!ΟΒ). 

Ἀρο]]ομῖοα ὅ8. 68. 04. 
ας θῦ---69. 
Οτοι 07. 

ΙΝ 12-.-82 4Μ]Ι:. ἈΜεϊμοάϊοβ 12---ἰ4 (18 Τ61} ΠῚ Ἡεγοάϊδη περὶ 
παϑῶν; οἰ Προβομβοόῦθη Αὐμθηδιοϑ Ὁ, ῬΒ1]ο- 
ΧΘθΟΒ 70. 71). 

ΠΙα5. 18. 19. 
Οτῖοι 80. 

Υ 88--89 “ΜΝ: Μοίβοάσϊοβ 88---81 (88 γογραμπάθῃ ταῦ ΟΥΟΙ, 
85. ΘΙ ΠρΘΒΟΠΟΡΘΠ). 

ΝᾺ 88. 89. 
Ὅσοι .89. 

1) ατοὶ ἄρθρου ἴῃ ἄθὰ ΤῸ] ΜΗ, ἀδὺ 5160} τοῦ 4Μ|Ὶ υϑυθιπαοί. 
2) ἀτγοι ἴῃ ΑΜΟ ἅδον. 

-«-.---.-.-. 
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ΥΙἹ 90--104 43.Μμ0}}- Μεϊβοάϊοβ 90. 91. 
Ηογοάϊδη περὶ παϑῶν 98. 
δὰ 94, 06 ΤΕ] 1]. 
Οὐομ 9 751] . 
ΝΙΚκαηάοσ 90. 
Ἀρο]]ομ οΒ 98. 
185 99---10.44. (οἰ προβομοῦθη 100 ππὰ 10]). 

ΥΙ 10ῦὅ--110 4ἍΜΠ: Μοίμοαιοβ 10ὅ. 1071. 109 (οἰ προβομοῦθθῃ 
ΘΟ ΠΟ]. Πγκοριγν. 100, ὅομο]. Πιοηγβ. 109 

ΤΩ] 1). 
ἈΡρο]]ομῖοα 110. 

ΠΙ 111-180 ΑΙΜΥ): Μοίμοάϊοβ 111 --- 121 (θἰπροβοβόοῦθη 118 
ἈΡο]]ΟΠ]Ο8). β 

Οτὕίοη 122---1 20, 
᾿ξ ρθσθνο ] 196... 136. 
ἨΟΙΊΟΥ : 

ἯΙ ΠΙΘΙ 80 Βοῆθιπθὴ ἴῃ ἄθηη ρογοϊδίοῃ 7161] ἀθ5 Βυομβίαθθη 4, 
ἄθῃ Απίδηρ ἀογ ΚΙθίπογθη ἤθίμοη Μοεοὐμοά!οβ- ]οββθη σὰ 1] 4θη. ὙΥῚΓ 

ΘΥάθη ἀαΠῸΓ ἴθ ἀθπὶ [Ο]ρθη θη απ μη σγ Ί Ο6 ὑπα ἀρ νου Ἰγγύθη 
ΤῸ} ΑΙΜΦ νὶον Κἰοθίπογο Βδίμθη Ζὰ βομϑίἄθη μδρθῃ: 

ΙΧ 181---144: Μοίμοάϊοβ 187. 188, 
ΟΥίου 139, 
Π145 140---144. 

Χ 145---1ὅ8: Μοίδμοάιοβ 14ῦ---148, 
Ηογοάϊδη περὶ παϑῶν 149. 150. 

Ζοπορῖοβ 152 (τὸ Μοίμοά. γνϑυ θα 6). 
ΧΙ 184--Ιτῦ: Μοϊμοάϊοβ 184. 18. 

πὰς 166. 159. 1601 (1611 Π). 102. 
ΟΒοΙγο οβοβ Οτα. 100. 102. 
Δθῃοθῖοβ 100. 161. 
νόρόνις 108. (1τ0.) 111. 
ΟΠΒοίϊγοθοβις. Ομ. 109. 110, 
ΠΙὰ5 112. 118. 
τοι 1174. 17. 

ΧΗ 110--188: Μοίμοάϊοϑ 110. 111. 
ΟΒοΙΓΟΡ. περὶ ποσότητος 118. 
Ηετοαΐϊδη περὶ παϑῶν 119. 
ΟΡέθοΣ 181. 

το 180. 182 (1611 1 ῥητορικόν). 188. 

1) ἀτγοιν ἴθ ΑΜΠ ἅδον. 2) σοι ἴὰ ΑΜ ἅδον. 
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50 ὙΘΗΙΡ 65. ΤΗ]Γ ΘΙ Ά]]16ὴ Κϑηη, ζϑη2 ρθηδϑὰ ὑθϑυητηθ 28 
ψγΟ]]Θη, ἴῃ ΘΙ Ομ ον ΒΘ  ΒΘηἤΟ]ρο ἀον Ὑ ΟΥ̓ ΆΒΒΟΥ 468 ΕἸ γι] ΟρΊΚΟΙ 16468 
ΘΙ ΠΖ6 1]η6 ΒυΟΒ Ζὰγ Ηδσπά μϑῆτη, 80 51:68 γὺ 8οῃβιηῦ ΤΩ], 468 ὙΙΓ 416 
Αγροϊίβασέ ἀθ8 τὰ βϑι ρθη ΜοΒδΊ κυ Κο8 ΠΙΘΓ ΠΟΟμΒ ὙΒΕΥΠΘΆΤηΘη 
Κὔππθη. Εἰ ιδὺ ἀ1658. ἀδγαγὺ ἴῃ Κοίπθηη δπάθγθῃ Εὐγιηο]ορίοι τπῦρ- 
ΠΟ. Ζυρ οι ρου ηποη ΜΓ Ε ἀ16 Βοϑυπητασηρ ΔΘ πητη 6} 8 Ὑ 

Ῥοπυΐχίοῃ Οα6]] 6 δἰθθ Αμμα] 1. Εγβομθίμθη (]Οββθὴ δὰ8 δἰπϑῃ πηά 

ἀδιμβϑίρθη ὕοσκ ϑυῆροῦ ἴῃ ΚΙοίπθη Οταρρθη Ζιβδιθσηθι πὰ ἴῃ ὃ6- 
ΒΕ πιο ΑἸ ΟΪρΘ τὰ ϑηάθγθη, 80 ᾿ἰϑύ ἀδθ ΘΚ σορ ἀθιῃ θυ ἴἈΞ86 Γ 

4685 αθπαϊπαιῃ αἀἰγοκὺ Ὀϑηυῤζί. 
ΕΒ βἰπά ἀθύβθίθοη ἴῃ ἄθγ Τμαὺῦ τπθῃγ, ψ|6 ὈΘ6Ὶ ᾿ἰγρθηα θἰπθπὶ 

ΔΏάοτοη ὙΥΘΚ ἀον Ζαοι, πᾶτα] 16} τηϊη ἀοϑέθηβ: Μούμοαϊοβ, 485 ὑπ οίοτ]- 
Κοη, Ογομϑ Εὐγτηο] ορΊΚοι, οἷ ΠδΙηΘΏ]Ο808 Εἰὐγιπο]οσΊκοι, ἅδ 6. ποὶ- 

668 ϑ5ρᾶϊου χὰ Βαμᾶθὶη ἰϑὺ, ἔδυποῦ νου ΟἸΟΙγΟθοβοβ χανόνες, περὶ 
ποσότητος, περὶ ὀρϑογραφίας υπά ἀ16 ΕἸ ΡΙΠΠΟΥΙΒηλθη σὰ ἀθη ῬΒΆΙΠΊΘΗ, 

σοῦ Οτοβ περὶ ἐθνικῶν υπά περὶ ὀρϑογραφίας, Ζθοπο 08, 416 μβθαάο- 
ΒοΓΟἀΙ Δ η Βομθη ἀπὰ δηάετο ΗοιπηοΥ- ΕἸΡΙ πο Ἴϑηθη, Ἠδγοάϊδη περὶ πα- 
ϑῶν, ΤΗρορποβί, Αὐδεΐρα δὰ5 γϑυβοβιθάθηθῃ θυ Κθη ἀὯ658 ΡΒ ]ΟΧΘΙΟΒ, 
γϑυϑὶ μοὶ ῦ δὰ} ΤῊπούίμθοϑ γοη Οζα περὶ ὀρϑογραφίας, ΑἰΠΘΠΔΙΟΒ, 
διιοίοη, Κυνδέϊποβ (ἀογ ΟγδιηχηδῦΚαῦ) ἃ. ἃ.; Κοιηπηθηδοσίθ Ηδμηά- 
Βομ θη γὸὰ 1185 ἀπά Οάγββθο, Ηρϑιοὰ ἸΤμθορόηϊθ, Ὑοσκο πηά 

Τάαρσο, 5' 8114, Αρο]]ομῖοβ Βμοάϊοβ, ΝΙΚαπάθνυ, ᾿υκοράσγομ, ΠΊΟΠΥ5108 
Ῥεγιθρούθθ, σϑγθίηχοὶῦ σοὺ ΑΥὙἸβέορμδηθθ πὰ ΌΡΒΟΚΙΘ8, θα Π1ο ἢ. σοῃ 

ὯΠ5 ὙΘΓΪΟΓΘΠΘῚ ΔΙΘΧΘΠ ΤΙ ΊΒΟ 6 (ἰθα]ο θη, 
Βεὶ ἀδγ Βεηυΐζαηρ, ἀἰθβοσῦ ΘῈ6]]6 γον Ἃ6Γ ὙΘΥΆΒΒΘΥ (68 

ΕΥπιο] ορΊΚΟΙ 80, ἀδίβ θυ, γῆ 861η6 6116 πολὺ ΡΒ θύβοι. ρο- 

οτάποὺ σ8γ, Ζζὰ ρίθιομοῦ Ζοιδ ἴῃ 16 γϑυβοβίθάθηθῃ Βυσμβίαθθῃ πὰ 
Τ]έοσαθίθ!πηρθηῃ δὰβ ἀθυβθ! θη ΕΠπἰγᾶρσο τπδοίθ.) Αὐ ἀν Β.1]6 
εν ΒΘΙ3ρ1616 συϑιῖθ ἸΘἢ δἰμῖσα μθγασ8, θΘΒΟΠἀΘΥ 5. ἂπὶ Ζ ἼΘΙ Οἢ ἐγ ΠΘΓΘ 
[γγυπηθυ σὰ νϑυθθϑβοσμ. ἀὑ8 ἄθπι ᾧ]θιομθη ΘΒ] ]οπ σὰ ΠΌΡΒΟΚΙ68 
Αἰαβ Ὗ. 148 5:πὰ ο]μοπάθ ἅνγοὶ (Ὑ]Οββθη ΟΥ̓ ΒΟΠΒΘΗ : 

1) θεΐβ οὐ 416 βοῆοῃ ρῃαυθβοι σοογάποίοθ Οα6]] θη θηαύίθ, ἀπ [τ 
8616 Αρβομηϊθίθ ἄθη Πδῃτηθη χὰ ὈΙ] 6, ἰϑὺ πὰρ πα ]οἢ. 800. βϑύθῃῦ ἀδὺ 81 

ϑίσοηρβίθα πη ΠΟΥ β ἢ ΠΟ μϑΐθη ρσοογάμποίο Νουμοάϊοβ πούνοη αν πὶ Απίδηρ, 
ἀοταάθ ἀδίβ δύ ἀϊθ δ᾽ βζοϊπθη ΑὈβομαλίίθ ἀἄυγοῖ ΟαΥΘῚ δὰ ἀθὺ δοῖύο δυβρογίοκὺθ 

Βιυομοίδθοη ψὶὸ Μά, ΑΜΒ α. 8. Μ. Κομίο σοιιδοιῦ μαίίο, μαὺ ὦ οἴΐδη- 

υ»ὰγ ἄθῃ Αὐϊαίβ σὰ ἀογ σοβαιΐθη Ογάμυπηρ ἀθ8 Εἰὐγτ) Ο] ΟσΊΟΙ ἱπὶ ΒΘ βία "6. 

Α σεχοῦθη. Οχΐοη, Ομοϊσοθοβίκοϑ᾽ Οὐ μορτάμρῃθ ὑπᾶ δπάθτθ τη 6. βύγθηρ σ6- 
οτάποίθ  οσκα βο θη 810} οἷη, ἀ16 ΞΟΠ] οη- αβθβθῃ ὈΠᾺὰΘη παϊαγρομ δ 5. ἀθῃ 
ΒΟΒ]αΪΒ. ΟὐοΥ βούζθῃ 810}. ΒΊΟΥ ὑπὰ ἀὰ ἢ βΒύβοῃ ϑχοθυρίθσίθ Βθιηθυ καθ 88. 

τι Εογίβομγιῦ ἀθ8 Υ ευκοβ μαῦ ἄδμη ἀθγὺ  ΘΥΆΒΒΟΣΙ ΠΏΤΩΘΥ ΒΓ ΟΥ ΔΙ ΡΣ ΒΟ ἢ 

ϑοοταμποί. 



48 

Ἱππομανῆ᾽" .»σὲ τὸν ἵππο- 

μανῆ λειμῶν᾽ ἐπιβάντα“ (αὐτὸν 
λέγει» τὸν Αἴαντα ἤτοι πολεμι- 

κὸν καὶ ἵπποις ἐπιμαινόμενον, 

(«ἢ τὸν μεγάλως μαινόμενον). 
εἰώϑασι γὰρ τῇ προσϑήκῃ τῶν 

τοιούτων ξῴων τὸ μέγεϑος τοῦ 
ὑποκειμένου δηλοῦν, ἀπὸ μὲν τοῦ 
βοὸς βούσυκον καὶ βούπαιδα καὶ 
βούλιμον, ἀπὸ δὲ τοῦ ἵππου ἵππο- 
σέληνον καὶ οϑυμὺν ἱππογνώ- 
μονα“ (Α6βο. ΕὟ. 248) τὸν μεγα- 

ΕΤΥΜΟΙΟΟΘΙΟΌΜ ΟΕΝΌΙΝΟΜ. 

Βούσυκον᾽ 

εἰώϑασι γὰρ τῇ προσϑήκῃ τοῦ 
ἵππου ἢ τοῦ βοὺς τὸ μέγεϑος τοῦ 

ὑποχειμένου δηλοῦν. ἀπὸ μὲν 

τοῦ βοὸς βούσυκον βούπαις βού- 

λιμος, ἀπὸ δὲ τοῦ ἵππου ἱπποσέ- 

ληνον καὶ οοϑυμὸν ἱππογνώμονα"“ 

τὸν μεγαλογνώμονα. 

λογνώμονα. καὶ ἕτερον σημαινό- 
μενόν ἐστιν τοῦ ἱππομανής" καὶ {γὰρ εἰν τὸ ἱππομανής ἐστιν ἐπὶ 

τοῦ λειμῶνος, ἤτοι ὅπου οἵ ἵπποι μαίνονται, ἢ τὸν μέγαν καὶ 

ἄνετον ἢ τὺν εὐανθϑῆ, ἐν ᾧ εὐαυξὴς βοτάνη, ὥστε μαίνεσϑαι τοὺς 

ἵππους (σημαίνει. ἢΣ διὰ τὸν καιρόν --- ἐπ᾿ αὐτῆς τῆς χλόης τοῦ 

λειμῶνος τὴν μεγάλως μεμηνυῖαν --- καὶ ἀνθοῦντα καὶ οἷον ἐνυβρί- 
ξοντα τῇ χλόῃ. ἐπεὶ καὶ φυλλομανής. οὕτω Πίος. 

ἈΒΗΠΘΩ. ἰδὲ Ζ. Β. ἄδθ (]οββθηρδασ Σκχύρος υπᾶὰ ᾿Δργινοῦσαι: 

᾿Δργινοῦσαι᾽ ἀργιλώδεις" εἰσὶν δὲ αἷ τοιαῦται εἰς καρπῶν ἀνέ- 
σεις φαῦλαι καὶ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον μηλόβοτοι καϑάπερ ἡ Σκύρος 
καὶ αἱ λεγόμεναι ᾿4ργινοῦσαι.Κ Δίδυμος καὶ Ὧρος. --- Σχύρος" ἡ 
νῆσος" ἐπεὶ ἀργιλώδης ἐστὶ καὶ λευκόγεως. σκύρος γὰρ ἡ λατύπη. 
Δίδυμος λέγει ἐν ὑπομνήματι ξ΄ Ὀδυσσείας οὕτως" ...«ἴ ἀργιλώδεις 

φαῦλαι εἰς καρπῶν ἀνέσεις, μηλόβοτοι δὲ καϑάπερ Σκύρος καὶ αἴ 
λεγόμεναι ᾿“ργινοῦσαι.Ξ («ὮὯδρος». Ἐπὴ ἀγα. πιομξ τ μἀ6 . ΚΙΑΥΘ5 
Β6ΙΒΡ161 Ὀιοἰθὺ 488 δὰ8 ἄθῃ Αρο]]ομιοβ- ΘΟ ΒΟ] 16. δηὐποιημλθπθ (ἀ]Οββθη- 
ῬΆΆΓ ᾿“πάργματα υπὰ Ἐξάργματα, 610 165 16} ἐπὶ 1π4. Ἰοοίίοη. Βοϑίοοκ. 
1890,91 Ὀθθργόομθη μᾶΡ6: θη ἰοἢ ἀοχέ τὰ Απίδηρ ἀογ ΕΠ της 

1. ἹΙππομανῆς 48 1. 2. ἱππομανῇα λειμών Β 2. 8. (αὐτὸν λέγειν 
88 ἄθῃ ὅ56Π0]. ϑδυγ. οσρδηφὺ δ. (1) τὸν μεγάλως μαινόμενον» φυτὰ Τ6}] 
118 ἀθὴ Έμ θὰ ογρδηχὺ, ἴθ ΜΘ] μθη ἀθὺ ϑδαὺζ 80 [4]80 6 δ.6116 σογαύθῃ 180. 

0. εἰώϑασι) εἰὼ Β, εἴωϑε 4 τοιούτων ἴδ} Α ϑρδὶῦο ὃ; 8. ἀπὸ] αὐτῶ Α 
9. βουσικὸν Α, βούσικον Β 10. 11. ἱπποσέλινον Βὶ ΥἹο 12. 18. μεγάλης 
γνώμης 48, μεγαλογνώμονα ϑοβο]ζοη υπα ϑὅρα)]ία 2 48 14. καὶ ἴδ} Β 
16. οἱ ἴξΒ1 Α,ὶ 10. εὐαξὴς 48 μαίνεσθαι Β, σημαίνεσθαι Α 18. μεμη- 
νῶσαν 48, μεμηνυῖαν ὙΘΥὈΘΒΒοτὺ ἄρον ἀογ Ζ6116 4. Ζι οἴμοι ϑ'αὺζ (ἢ διὰ 
τὸν καιρόν, (τὸν ἄγαν μεμηνόταν καὶ ἀνθοῦντα ἃ. 8. ψ΄. (Υρ]. ὅ60]. 181.) ΤΥ 
“υροῖαρὺ ἢ ἐπ᾽ αὐτῆς τῆς χλόης τοῦ λειμῶνος τὴν μεγ. μεμην. 19. φυλο- 
μανής 48 οὕτω Πίος ἴδῃ] Β 21. ᾿Δργίννουσαι 4, ᾿Ιργένουσαι Β δὲ 

αἱ Β, αἱ δὲ 4 28. ἀργίννουσαι 4Β 4Δίδ. καὶ Ὧρος [61 Β 20, χαῦ 4, 
καρπὸν Β δὲ 6} Β 21. λεγόμαιναι 4 ᾿Δργίνουσαι Β, ἀργί- 
γνουσσαι Α «ὮὯροςν ογρίησὺ δὰβ γαυΐρ. 

οι 
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80}: ἄδηι σά. 6] γ}0. 465 ΑΡρο]]οηο5 ογρμζθη Ζὰ τη ζἴβϑθη ρ] δα ὺθ 
(«ἐξάργματα καὶ» ἀπάργματα, 80 σιγὰ 4168 ἀιγοι 416 ῬαγΆ]] 6] ]ο5886 
Ἐξάργματα᾽ εἰς τὸ ᾿ἡπάργματα Ὀοδιδειρί. ἢ) 

ΑἸ]οῖπ σοῦδάθ ἀ1686 ὙοΥνγθιβα ρθη ΜΙ6 ξήτει εἰς τὸ ....2) ἡ χρῆσις 

εἰς τὸ .....2Ω ἡ ἐτυμολογία εἰς τὸ ..... εἴρηται εἰς τὸ ....,2 Ὑ6]ΟὮΘ 

ἀυγοἢ ἀ45 σϑηζο Ῥουῖς νογβύγθαῦ 51η4, θυ ηθὴ ΠΟῸΒ ὈΘθομάθσο Β6- 
το Κϑιομ ρτπρ, ἀὰ Βοῦοη Μη τἹομ ρ δὰ8 Ἰμπ6η ροίο]ροτί μαΐ, ἀδίβ 
ὉΠ5 ἀἄΔ48 Εἰὐγυλο] ορΊΚΟΙ ρσοπυΐϊηυτη πϊομΐ το] ]ϑέδμαρ, ΟΠ θυ ὨᾺ 1η 
ΘΙ ΘΙ ΑὐδΖυρ γ Ύ]ορο, τα], 16 18. Δ ἢ ἀ45 Ῥγοθοδύϊοικ ζΖοιρὲ, οἵ 

Βομαρ 8ὴ ἀ6Υ (6116, δῖ σπθ]ομθ ΜΓ ὙΘΥΤ 656 ΘΓ 6η, ποθ γοὴ 

ἄθῃ, γγχἃ8 ΜῈΓ οὐσαγίθη, ϑἰθύ. 

[0 πτυΐβ οὔνγαϑ ὙΘο ϑΌΒΠΟ] 6, 60 ΙΓ ΠΙΘΙΓ γϑυβομιθάθηθ Εγ- 
ΒΟΒΘΙΠΌΆΠΡΘΏ ΒΟΠΔΘΙῚ ἀπα γουβοίθάθη οὐκ]άσοη τη ΐβϑοη. [)6γ Ὑ6γ- 
ἴαββϑοι. ἀ65 ΕἸ  Ο]ΟρΊΚΟΣ {0111 1πὶ νγθβθη 1 ἢ 6 πο ἐδ ΕΠ ρθη 68 ρσΌΌΘΗ, 
ΒΟΠάογ 416 ΤΥΔαΙΟἢ ΘΟΥ ἅ] ογθ ΟὐΤΑΙ ΓΤ δὐ κοῦ: ΟΔΠΘΥ 16 πογχίρο- 
ἴγοαθ Βοηπίζαῃρ' 561 60 Ὁ ΦῈ6]] 6 ἀπὰ αἀ16 ΕΒ ΠΟ κοῖς ᾿τὰ ΟἸδίοσθη. ΕΓ 
416 Ατὸ ἀδὺ Θιι 6] ηδηρ θη 1Βὺ ὈΘΖϑιΒηθπα: οὕτως Ζηνόβιος καὶ πάν- 
τες οὗς ἀνέγνων (6]οΒ86 Ἴασι): δέξο ΘΙ ΠΟΥ αἰ 6βοὺ πάντες δὶ ῃ6 νγϑϑϑηΐς- 

ἸΙΟ ἢ ΔΙ σμθη46 Μοιπυηρ σοί, ΘΓ γᾶγο σοπδηηὺ οΓάθη : (ἃ 516 8116 
ἅΟΥΘ  ϑὕϊτησηθη, ποηπὺ ἀ6Υ ΕΣ ΥΙΠΟ]ΟρῸΒ (68 861 ροϑίαξἑοί, 445 Καγζο ΥΥ οτῦ 

οἰ ὨΖα ΠΥ) ΠῸΓ 416 ογϑύθ Θ116116: ΠῸΓ δῇ ἀ16 ὅδομο, 416 Μοϊπαηρ; Κοταπιὺ 

1) ε. 2. Β. ποοὺ ᾿ἀφϑονέστατον υπὰ Μἰδοιέστατον [πᾶ. Ἰοοἰ. Βοβίοοϊ 
1890091 85. ὅ υπὰ ἀϊ6 Ηεοτοαϊδη- ]οβϑθ [πᾶ. ἸΘοὺ. Βοβί. 1891.,92 5. 19 ἢ θη 
ΗοΥρσδπρ γουδηβοΒ Ἰοὐ ἱῃ ἄθμῃ Ῥτοθοδβύϊοκ ὑχο ἼΣΟἢ ΟἼ]οθθο 164 ᾿μφέ; ἴῃ ἄθια 
8118 ἄθῃ ΕἸ Ρ᾿ τ θυ]ϑιηθη Θη]Θμΐθα ὐοῖΚ στ σάθη ζαμδομβὺ 418 Βϑ]ερ ἔζγ α16 
Νοθθηΐοσα ἀμπί ἀ16 Υότίου ἀμπεχόνη πὰ ἀμπίσχουσα (Ῥ]αἴο Ρο]1ῦ. 3811 Ο) 

Δηροίδηχί, ϑοάδημ οσβίθγθβ δὺ8 ἄθιῃ Βμοίοσκοι ου]δαΐοσί. ΟἸΘΣ: οζϑιθρ τηϑολίθ 
ἀον ουΐαβθοσ σὰ ἄθιῃ βοθοη ἔχ μου ροβου Ὀθηθη δίοκ ΑΜΠ θὰ Ναβομέίγαρ 
᾿Αμπεχόνη᾽ εἴρηται εἰς τὴν ἀμφί πρόϑεσιν υπὰ ᾿ἀμπίσχουσα᾽ εἴρηται εἰς τὴν ἀμφί 

πρόϑεσιν. ΟΣ γἹΟ] ΘΓ, ΘΓ ΒΟΓΙΘΌ ὈΣΒΡΥΪΠΡΊ ΟΣ. δὴ ἄθη Ηδηά: 

ἈΜΠΕΧόνη 

᾿ἈΑἈΜΠΊΓΧΟΥΓΑ 
εἴρηται εἰς τὴν ἀμφί πρόϑεσιν. 

πὶ ἸΘἢ ρδυθθ, τὰ βρᾶϊου σὴ ογβύογοῃ Ὀοίάθη ε,οτίσθη δὴ αἱ 6]08868 
᾿Αμφί κὰ Κορίτθτθη. ὃ0)160 Βίβι] ηρ 468 Νοβίγαρβ δῃὶ πὰ Ὀονιγκίθ, ἀδ[β 1ῃ 

ἄδθη ΑὈΒο τ θη ἀ16 Ἠρβιοαρ]οθβο Ἄμπαυμα Φ ΊΒΟΙΠΘῺ α16 ὈΘΙά θη 418 86] υβύδη σα 
Τιοτταδία ροξα[βύθι οὐσία ροσιοῦ πὰ ΠΌΤ ΘὮΣ ἀου οἷπ ΑΌΒΟσΟΙΡΟΣ Ζὰ ὈΘλά 6 η 
Ιωοτηπιδία ἀΐο οτία εἴρηται εἰς τ. ἀ. πρ. [ᾶχιο, ἀδτ ἀπάθγθ οἶνπθ σἱϑὶ ἔὕθου- 
Ἰαχζυπρ δυρθοϊίθπμάθ ΠΣ οἷῃ Πμϑιητηᾶ ᾿ἡμπεχόνη νοῦ ᾿ἄμπαυμα εοἰπῆϊρσίο, ἀθῃ ϑεὺ 

86] υ8ὺ ἈΌΘΥ πο Ἄμπαυμα τηΐογ ἄθχ [Θχησηᾶ ᾿ἡμπίσχουσα οἸποταποίθ. 

8. ᾿πάργματα) πράγματα Β 4. χρῆσις] ἃ. Ἀ. οἷπ Οἰἰαῦ, σι] ἢ 68. 488 
Ὑγοτὺ οὐ 1}. 

Βοἰἐκοπβέοίν, (ἑθβοι. ἃ. ρτίοοῃ. ἘΓΥπΙΟ] σία. 4 



δ ΕΤΥΜΟΙΟΟΘΙΟΌΜ ΘΕΝΟΌΙΝΟΜ. 

68 8η. Π)16 θη] σθη οἰσθηθη Ζυϊμαύθῃ ἡ γάβη ---- Ἰη ἀοΥ Ε Θρ,6] 8418 2:019116]- 
Βα --- ἄρον! ἀθα οι θοζοιομπϑί. ἡ Οἶθιθ τῖγά ὨᾺ δηρορθθθῃ, 
ἀαίβ οἵ οὗνγαϑ υϑυτα δὲ, σπῖθ οὗνγα Κίστη᾽ τὸ τ ἀντὶ τοῦ ὃ. οὕτως 

εὗρον ἐγώ, καὶ μόνον" ξήτει δέ. ΑἸ ἀθῃ [6867 γτἱούθὺ β1:6 ἢ ἀ16 
Ἰείχίο Νδβησηρ Βολπου ἢ; [πὐουρο δ οηθη ἀ6Γ Αὐί Κομημθη δοηβῦ 
ποὺ νου. ὙΥ̓ΘΥ βρυιοδὺ διογῦ --- ΓΙ τα ὔϑβοη ζυηδορϑὺ δἰπθῃ [Ππ|ὲ- 

ΘΩ ΙΩΒΟΏΘη, ὑπ δηάογθ ἈΠΉ]1Οηθ ΕἸΣ πα ρθη Ζὰ τηβίθτῃ. Ασα 
μᾶυβιρδίθῃ σοη 8116 Αὐΐογθῃ ἰδὲ ΟἸΠΟΙ ΓΟ θΟβίτοϑ θϑαυΐχί: τ] οὐδ Ἰδῆμα 
ΑὈΒοΒη 6 δ8 ᾿μτὰ σγογ 1 ἢ ΒΟΥ ΡοΥροπριλμηθη βὶπα, ζοὶσὺ τ Ο}] (88 
Ῥγοδοβέϊζοκ ροπάᾶρομα. ΑΡΘΥ ρογδάθ διῇ βθῖπο Βοιυ θη, 416 41106- 
Ἰκαπη οδίθῃ ὑπα σου γοι θίϑέοη Ἠ}] ΒὈὕὔομο πιγὰ δα βογοσ θη] 1 ἢ ΟΥ̓ 
ΔΌΘΝ ΠῸΓ ἰΚᾺΥΖ ὙΘΥΓΜΊΘΒθη. ΝΠ ἰβὺ ἴῃ δἰ ῃΖθίηθη ΕΔ]]6η ΑἸ] γάρ 
ΚἸ]ΑΥ, ἀδίβ ἀυγοι ξήτει ἀΟΥ [,6Β6Γ δαυαΐραοϊογάογὺ ψ γάθῃ 80]}1. ὅο σσθπη 
ἴῃ ἄδργ 6]οββα Θρέψω ἸδΟῊ οἰποηὶ ἰδησθη Εἰχοουρὺ δὰ (ΠΟΙ σοθοβοΒ 
(Π 140, 16 ΗΠ.) πδοὰ ἀδὺ Πα ]ορτιπρ ΘΙΠΘΙ [δβο θη ΑἸ οὐ οἴ π68 τὶς 
ὉΠ Θ᾽π08 μῃτομέϊρ νουποπάρίθῃη Καηοη ἀθὴ ογηἀοίθ ΘΟΒΥΘΙΌΘΥ, 
ἃ. ἢ. Ὑογέμδβουν 5) βο}] οὶ ἀλλ᾽ ἕτερός τις κανὼν ἐναντιοῦται, ὃν δεῖ 

τὸν φιλόπονον ἕν τῷ τοῦ Γεωργίου τοῦ Χοιροβοσκοῦ ῥηματικῷ ἕξητεῖν. 

ΑΒΜ. Καπη ἴῃ ΟἸοββθὴ πὶ Θῶνος πὰ Κρῖ, ἴῃ ψ Ιομθα 80} Εἰχ- 

σουρίθῃ 88 ΟἸΟΙσοῦοβοβ ξήτει περὶ τούτου διεξοδικώτερον ἐν 
τῷ περὶ τόνου τῆς ἐὐϑείας τῶν ἑνικῶν Γεωργίου τοῦ Χοιροβοσκοῦ ὅ) 
ΠΑ ξήτει πλατυχώτερον περὶ τούτου εἰς τὸ (τοῦ 41 Β) Γεωργίου τοῦ 

1) Φνοὶ Βαίβρ1616 τηὔρβϑῃ, υχὰ ἄθῃ Μϑημη Ζὰ ομδγακίθυ βίθγθη, σοαῦρθη. [Ι͂ῃ 
Ἡρδὶοᾶάβ Ἔργα 421 ἴαπὰ οΥ ἀδλ8 ϑογὶ πτόρϑος υπὰ Ββυομΐθ υθυρθῦ] ἢ ἷἱπ ἄθα 
ΒΟΒΟ] θα οἷπ Εσκ]συης. ὅ0. ϑηῤδθίδῃα ἀϊθὸ 6]οββθὸ: Πεόρϑος᾽ οὐχ εὗρον τὴν 
ἐτυμολογίαν᾽ οἶμαι δὲ ὅτι παρὰ τὸ πτείρω (80) γίνεται πτόρος ὡς φϑείρω φϑόρος 

καὶ σπείρω σπόρος, καὶ πλεονασμῷ τοῦ θ᾽ πτόρϑος (Β Θηάεῦ). Ἡσίοδος" ,τῆμος 
ἀδακτοτάτη (80) πέλεται τμηϑεῖ[σ]α σιδήρω ὕλη. Σχόλιον᾽ τότε γάρ φησι στερεά 

ἐστιν ἡ ὕλη μὴ εἴκουσα τῷ (τοῦ 4) δάκνεσθαι ἀδι[ἀτ]ρωτος. τότε ἂν μνήμην 
ποιούμενος τοῦ εὐκαίρου ἔργου ξύλα (ξύλον 4) δεῖ κόπτειν καὶ χρῆσϑαι αὐτοῖς. 
ἈΒΠΙΣΟΙ 1δὺ Ζυσπέμφελος᾽ δυσάρεστος, χαλεπός, δυσκίνητος μεμψίμοιρος. ἩΗσίοδος" 
δὲ δέ σε ναυτιλίης δυσπεμφέλου (δυσπέμφελος 41 ἵμερος αἱρεῖ" (Ἔργ. 9618) καὶ 

πάλιν ,μηδὲ πολυξείνου δαιτὸς δυσπέμφελος εἶναι ἐκ κοινοῦ" πλείστη δὲ χάρις, 
δαπάνη τ᾽ ὀλιγίστη“ (122. 128). τουτέστιν᾽ μὴ ἀποτρέπου, φησίν, τὰς τῶν φίλων 

εὐωχίας μηδὲ δυσάρεστος καὶ δυσπειϑὴς ἐν τούτω γένῃ. ἡ γὰρ ἐξ ἐράνων (β6δο!. 

ἑκατέρων Α. Ῥοῖ ϑεΐΖ 6 }}ῦ ἴῃ Β) εὐωχία καὶ δαπάνην κουφίζει καὶ ἀνάπαυσιν 

πολλὴν ἔχει. οὕτως εὗρον ἐν Ἡσιόδῳ σχόλιον, ἐτυμολογίαν δὲ αὐτοῦ οὐδαμοῦ᾽ 

ἐγὼ δὲ οὕτως (ὡς 4 γίνεται δὲ ὡς Β) οἶμαι δυσπέμφελος εἰρῆσϑαι ([6}} Β) 

ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν δυσπεπτουμένων (δυσπεττούντων 4 Β) σιτίων (λέγεσϑαι ἴαρί 

Α' τυ). 

9) Πομῃ δ οἰπθὴ βρᾶϊθγθοῃ Αὐβοβγοῖῦου σοὶ ἀ6γ σοζιοσίθ 501] πὶομύ; 

γρὶ]. απἰδη Ο6]ο886 Ἧιχι. 
8) Πῖ6 Ζ. Τ΄ δυίβογοεῦ ροπδυθη ἀπραῦθα ἄογ 6] ὰ ουκ] ἄγθ 510} ΒΙΘΙΡΟΙ 

γΟ. 86] 08. 
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Χοιροβοσκοῦ 5ἰ6ύ, ΘΙ μοβοῦ δηροΒΡσΟ ΒΘ η. 561}, ὙΙΘΥΤΟΔΪ 685. τ πολ 

ὙΒΕΙΒΟΒΘΊΏΠΟΩ 180. ΑΡΟΥ ΟἸοββοη σψῖθ Κόμης" ξήτει περὶ τούτου 

εἰς τὸν γ΄ κανόνα Γεωργίου τοῦ Χοιροβοσκοῦ Μ]ἀΘΥΒρΡΙΘΟΙΘη 80 ν]]ρ; 

ἄθιη ΟΠμδγακίοσ πα Ζνθοῖκ 468 θυ Κοβ, ἀδίβ 10} 810 ΠῸΣ εἷ5. Αὐ- 
γΥΘΙΒΆΠΡΘΙ Δ Ἃ6η σθχοιροῦ Ὀοίγαο βύθη Καηη: 9 Ἀ]6Υ Προ οἰπθ Ο]Ο586 

ρου Κόμης δὺὰ8 ΟἸΟΙΓΟΌΟΒΙΚΟΒ οἷη’. Άββο]ρ6 ρλὲ [ἅν ἀ]6]θπίρθη 
Α]οβθθη, ἰῃ ΘΙ Θμθη ἀ6Γ ΟΥΘΙΒ 8Π Θ'Π6 88 8ΠΘΔΘΙΟΙ ΘῈ6]]6 οηΐ- 
ΠΟΙΏΙΙΘΠΘ Νοίϊζ ροζάρσυ δῦ; τηδη τυρὶ. οὔτγα ᾿ρόσω" σημαίνει τὸ ἀρο- 

τριάσω (88 ἀδπὶ ῥητορικόν γρ]. ΒΟΟΣ Απ. αγ. 440, 8). [ περὶ τούτου 
δὲ εὑρήσεις ἐν τῷ ῥηματικῷ τοῦ Χοιροβοσχοῦ ) υπὰ Νισόμενον" παρα- 
γενησόμενον (γῳ}]. ὅ080]. 14. ἀπά Α πὰ 1]. 18, 186). {{ ξήτει εἰς τὴν 
ἀκτῖνα τοῦ Χοιροβοσκοῦ. ἈΒΗ]ΟΒ οΥ ΕἸ] ᾶγΘ ἸΘᾺ δῦ ι ἀἰ 6] θπῖροα Θ]οββθη, 

ἵπ ΜΘ ΙΟΠΘη πιο οἰμτηα] θη σγ θοῦ ϑαΐζ 8ὺ8 (ἸΟΪ ΓΟΌΟΒΙΟΒ δυβρθ. 
ΒΟΒΤΙΘ θη ἰδ, σι Κέκλεικα" ὃ μέντοι κέκλεικα ὀφείλων ἐν τῷ κέκλει- 

ὅμαι προσλαμβάνειν --- ξήτει εἰς τὸ δηματικὸν περὶ τούτου Γεωργίου 

τοῦ Χοιροβοσκοῦ 5) οὐογ Πέλεκυς --- σεσημείωται τὸ πῆχυς πήχεως καὶ 
πέλεκυς πελέκεως --- ζήτει εἰς τὸ ὀνοματικὸν Γεωργίου τοῦ Χοιρο- 

βοσκοῦ. ΖΝ ΪΗρΘΠΔΟΥ ΠΟΘΙ Βομοὶηῦ τἱγ 416 ξο]ροπάθ 6]οββθ: Πᾶς ὁ 
Ἡρακλείδης ἐκ τοῦ ἁμάπας λέγει εἶναι κατὰ συγκοπὴν ἅπας" ξήτει 
εἰς τοὺς ἐπιμερισμούς. 16 ἀ16 ΑὈ]οιαμρ 468 ή οὐίθα ἅπας ὑμπΐου 
ἀδ5 Τιοιθτηα πᾶς Κοιμπιῦ, Κη Ὡὰ σογβϑίθῃθι, 6 465 ΟἸΠΟΙ ΤΟ ΟΒΚΟΒ 

(θῦ, 22) οπἰρεροηροβοίζίθ Αμπϑιομῦ, ἀδίβ 416 Καγζθ ΕὈση πᾶς δὺ8 
ἅπας οπἰδίθπάθη 5861, ΖΡ ΘΙ οἢ 148. 16 ΟἼ]οββθ 801160 οὗνγγα μϑιίβθῃ: 
Πᾶς" ὄνομα προσηγορικὸν, ἁπλοῦν ἢ παραγωγόν, γενόμενον παρὰ τὸ 

ἅπας. ὁ δὲ Ἡρακλείδης ἐκ τοῦ ἁμάπας λέγει εἶναι κατὰ συγκοπὴν 

1) Πὲοθ ἀγα τηὔφ!οιο Εν γυηρσ, ἀδ.8 ᾿τ ΟΥ̓ ῚΠ81 ΟἸΠΟΙσΟΌΟΒΚοΒ. τνο]]- 

δίμηαιρ Κορίοσὺ γᾺΥ ὑπ ΠῸΣ οἷ βράοθσου ΑὈΒΟΠΥΘΙΌΟΥ ἀσχοι ἀἰθϑθη ὙΟΥΜΘῚΒ 
80} α16 Μᾶμθ, ἱδὴ βου  Ο ΖΘ ἤσαθῃ, οσβρατία, μαὶ ἔν αἰ ΜΘΉΓΖΔΒΙ ἄθσ δῃ- 

μοίτίοα ἘΔ]16 ἀ16 ρσογϊηρϑία ΘΕ ΒΟ ΘΙ ΠΟ οὶξ υπὰ τὔγαθ 4116 ἢ16 ουκ βγη. 
Ὕοῃπ Ζ2. Β. δὰΐῦ αἴθ α]οββαὲ Μ“ήδιον" Φιλήμων. σημαίνει τὸ εὐτελὲς τριβώνιον, ἢ 

χλανίδιον παλαιόν. || ζήτει εἰς τὴν ἀκτῖνα Χοιροβοσκοῦ ἴῃ ἄθῃ ἔν οσθη ]ΟΒβθ 

Κλείδιον᾽ εἴρηται εἰς τὸ Λήδιον ἔογποι Λάδιος εἰς τὸ Λήδιον απὰ Θρόνιον εἴρη- 
ται εἰς τὸ Λήδιον ὅτι προπαροξύνεται. [[| ἔστι δὲ καὶ πόλις Ποκρίδος ὙΘΥΜΊΘΒΘΏ 
γα, 80 Κὄπηθῃ τηϊηἀθβύθηϑ ἀ1686 ἄγοὶ θυ θιϑαηρθη ποὺ ἄθη Κορ᾽βῦθῃ ρ6- 
Βὄγοη, Του βὶθ τῃδορῦθ, βου Ὁ οηὐπθθσ υπΐοῦ Μήδιον ἀἰα ΟΠΟΙΓΟΌΟΒΙκοβ- κ[6]]6 

ΔῸ οὐογ ἀδυΐοία βὶ6 ἀοχὲ δῃ υπὰ ὑχιρ ρΙ ΘΙ ζοιὺρ ταλῦ 16 η6 . Αμνγθιβυπρ ἂη 6 
ΒΟ γΘΙΌοΣν 1686 Νούλζθῃ 61}. 

2) Μδῃ υϑυρ θίομθ οὔθα οὕτως εὗρον μόνον οὐδοῦ οὐχ εὗρον τὴν ἐτυμο- 
λογίαν. Ζα ἀδγ Ἰοχὶ κα βομθη Νοῦς 8011060 ἀ10 στδιητη  βοῦθ σοί σὺ πψοχάρῃ. 

8) Αὐδβροβοθ θη 801110 πα] ὁ} ἰοὺ ΟἸΟΙΧΟΌ. 11 186, 26 Ἡ. Ὀ18 οὗτγα 
181, 1 ποτάθῃ: ἱὰ Πέλεκυς ἰδ ἢ ἀοΣ ΚΟΒ]α[Β {τῖ 62, 19 6ἀ. Οδἰβίοτα, 208}. 

ΟΒδγαχ) Κορίοχὺ; οχοθυριθχὺ 801106 ἤδῸ} ἄθδιῃ ἔδβίθῃ θυ οἢ 1 ἀπόστα Εὐγιμηοὶ. 

εὗνα σοη 62, 6 ψογάθη, 
4" 



δ2 ΕΥΥΜΟΙΟΟΘΙΟΙΜ ΟΕΝΟΌΙΝΟΜ. 

ἅπας. ΑἩ 6'η6 υὐϑρυηρίομο Βαπάποῦ Πᾶς᾽ ξήτει εἰς τοὺς ἐπιμε- 
ρισμούς ᾿ι5δὺ οἷπθ Εἰγρϑησιηρ ὁ “Πρ. κτλ. σοίάρι. 1) Ἐπ᾿ βιπά Ζ. γτ. Τ'. 
Ζὰ ΘΙ ηθπ ἔθγύ ρθη Εἰύνσυ γῇ πησαροῦάσίο Βοιιουκυπρθη, ποῖ ΘΙ σἤ θη 
Θ'η βράξαγοι. ΘΟΒΥΘΙΌΟΥ ΟὐΔ ΩΓ ογβϑίρ 861]08ὺ ἄδθ ὙΥΘΥΚ δυνγθ  θΓ 

8011{6. 1)418 δύο ἀ88 Ἰούχίθυθ ΒΘῺΣ τηδρ]οι ἰδὲ, σοὺ τγ0}} 416 σόοὴ 
ὕύοπον (ἔρικατοα ΧΧΙ 4) ἂν Πιορθηθθ Τϑουθϊοϑ ΘΓ ΊΘΒ6Π6, ΠΠΠΠΙΘΓ- 
Β1Π ΘΙΠΙ ΟΡ δίβθῃ ΒΒ Ή]16η6 Αὐδθοιίβαγὶ ἀπά, πογαὰΐ τὰϊοἢ Ῥτοῖ. Καιθο] 

Δ ΟΥ̓ ΚΒΔΙη τηϑοῃέθ, ὈΘβΒου ποὺ (16111ὰ8 (11 23), τ ΙΓ ἀ16 Ὑ6Υ86 
8:15 ΜοΠδΠαΘΥ ἀπηα (ὑ8601]1.5 8θίμθτη ΒΟΒΤΘΙΌΘΥ ΔΘ ΠῸΥ ᾿6Ζοι Ομ πϑὗθ 
(ὑογϑιι8 ὐγιηιημο οχϊηυὶ ἐιιϑ8ὲ οὐ αἰλὶ8 α(ἱ Ἱμαϊοίην ἐασιμρμννε Θφρο"ῖ). 

ΕΠ 1Ιϑὺ ρθῆϑιι ἀ858856106, ψΧ}16 θη, 80 ἢ} ἴτὰ Εἰ γτημ] ΟΡ οι, ὉΘῚ ΘΙ ΠῚ 
Ιδηροη ΟἸδαῦ μὰγ Απίδηρ πὰ Ομ] Β ρσοβομγθῦθη ὑπα ἀυχοἢ 6ἱη 
ξως τοῦ νουθυπάθῃ 51π6. 

ΑΌΘΙ νγγαβ Ζζαηϑοηδὲ ΠῸΣ τηδρ] ἢ ΒΟ ]6η, ᾿ψ8ὺ 510}} [480 815 8: ΠΥ 
θυ Ίβθη. Πθμη ΟΥΑΙ ἈΠ Π]Π1Ο ἢ ἀ6Γ ὈΙΊΒΒΘΥ ῬΟΒργο Βθπθη ΕἸΒΟ ΘΙ πηρ; 
ἰδὺ 68, ΘΠ ἀἄθπὶ Βιομβίαθθη ακΓἴ σὰ Ἃ6ῃ δὴ ἀγοὶ Βυσμϑίαρθη ρθ- 
ογαἀποίθη Βϑίμθπ ταὶ ἄθυ ΤΠ ουβοιυ "4λλα οἷη κανοῦ ΝΟ έγαρ ΠῸΥ 
ΔΟ0ἢ ἄθπὶ ογβϑίθη Βυοῃβίαθῃ ροοσγάποίου ὟΝ ὄγίου θεϊμοῦάρυ δὲ, σσ ] ἢ 
πδὺὙ110}} βράνου οἱπσοογαάμοῦ πογάθη 801]06η, ἀπέρῦ ᾿ππθη δυο Β6- 
Ἰπ ΘΙ απρθη ρου ᾿4ργειφόντης υπα ᾿“ποχρῇ, υπα ΘΠ ἴῃ ἄθμι Οὐάοχ 
Α, ἴῃ ἄθιη ΡΒ θὕβο ἢ σοογαποίθῃ Ηδαρύθι} ἢ) 8418 δἰρθηθ Ο]Οββθῃ 
ΘΥΒΟΒ ΘΙ ηθη ᾿κποχρῇ᾽ ζήτει εἰς τὸ τέλος τοῦ 44 στοιχείου υπὰ ᾿ζργει- 

φόντης" ξήτει εἰς τὸ τέλος. 1)88 βΒἰπα ΒιαπαπούΖοη [{γ ἀθῃ ΘΘΒΓΘΙΌΘΥ. 

ΠδΥ βοΒγοῖθου στο Βὶ μαῦ 16 ουϑίθ δἰ ἴδοι ἔογέρθίδββθη ὑπά ᾿“ποχρῇ 
ἐπὶ Ναδοβέγαρ 61 6 ]ύθη, ἅ16 6]οβ86 ᾿“ργειφόντης ἀδρθρθη 88 6 1ὴ 
Νδοβέύσγαρ, ψζϑῃοσαηθη πὰ 8η ἀθγ ἀυγοῇ 416 ΑΠπιθυϊταηρ ὈΘΖΘΙ Ομ πϑίθη 
β061186 οἰηροίγαροη, ρθηδὰ 80 ΜΙ ΘΓ ἴῃ ΘἼ]οββα 290 ἀθ8 Ῥσοβοβδύϊοκβ 
““μαρτίνους 8 ΘΡΘὨ 4115 νου δ γθη 180.) Ὑνδιύθγθ Β615ρ1616 ἀθὺ σᾺΓ 
ΠΟ βο]ΐθηθῃ Εγβομθπαπρ Βᾶ06 ΙΘἢ βρϑοσ χὰ Ὀθβρσθόμθη. [088 
ΕΟ] ορΊΚου ρϑπαϊηαχη ἰδὲ ἀ ΤΟ Δι18 ἀπ ΐογίρ, ποὺ 116 68 δάϊοχί 
ψογάθῃ 5011{6,. ῳ ΒΟΠΑΘΙΏ 86 68 1η οἰπθῖθ Ὀθδύϊπχητηΐθη Μοτηθηΐ (ΘΥ 

γογαγθοῖῦ ταῦ, ὑῃ8 ἀθου]οΐοτί. ὙΥΟΥ ἀδήδοῃῃ γογιπαΐθῃ {011}, ἀαίΒ 
8116 7616 Ὗ ΘΥνγΘΙΒΆΠΡΘη δ8 ΘΙΠΘΥ (]1ο8886 δα α16 8ῃάογθ, γοη 6] ἤθη 
10. ΔυΒρΊηρ, ΠῸΓ ΕΣ ἄθῃ ΒΟΒΎΘΙ ΡΥ Ὀοβύιππχηῦ ΆγΘπ πὰ 488 ογύ 6 

ΕΚ ποοὴ ΖΔΕ] ΥΘΊΟΒΘΥ 8418 76 χε ἀπύρυ υϑυβοβιθάθηθῃ Πωθηητηδία ἀ16- 

1) Τί δὴ βρδνθσου ΘΟ ΣΘΙΌΘΥ ἄθη σοὶ Β δὰΐ ἀ16 ΒΑ] ΘΠΘΡΙῚ ΠΙΘΥΒΙΏΘῊ 
δὴ δί61}16 ἄθϑ. γο]]θῃ Τοχύθθ σοϑούχέ Ὠδὺ, ἰδὺ ΜΑΙ ΒύθἢΒ ΤΩΪΓ ἸΩΘὮῺΓ 818 ὑηΒἢγ- 

ΒΟΠΘΙ]1Ο}. 

2) ΑΒΗΠΙΟΩ Ζ. Β. 6Ἴ]οβ86 μάφυρα οοἄ. 4: Λάφυρα᾽ εἰς τὸ λαπάρα. οοά. Β: 

Λάφυρα' παρὰ {τὸν ἀφύσσω τὸ ἀπαντλῶ καὶ πλεονασμῷ τοῦ λ. ἢ ἀπὸ τῆς κενώ- 
σεως τῆς πόλεως. 
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561|086 .61}160 ψιθάρθγῃο θη 8016, Καπη ὙγθηΙμϑίθηθ πο ψ]ἀου]ορὲ 

νγογάθηῃ. «666 }}}8}}8 ΚοΙησηθη Μ]Γ πούνγθηα!ρ ἀἄαχα, ἰῃ ἀ6Υ Αὐιβαυθοιἐιιηρ; 

ἀ65 Εἰ γημο]ορΊΚοΙ δἴπθὴ αἰ ΓΙ ριοσθηάθῃ (Δϑ]γίθη ἀμ δἰ πθη Δα ΒΠΙ γθη- 
ἄθῃ, οὐδϑὺ ΟΥΘΥΒ δῦ ποῦ δ ΓΘ μἀθη ΘΟΒΥΘΙΡΘΥ Ζὶὶ βοπάσγῃ, υπά 
ἄϊο Μοὸρ]οβκοιῦ ταΐβ οΟΥἴθη μθ]αββθ γογάθη, ἀδίβ ἢ1η ἀπ τ ΘΓ 
ΒΆΘΗ ἀοΥ]Θηῖο, ὑγ μου 2. Β. ἴὰ Ο]οββ δ ᾿ζ“μητῆρες 416 Νού!ζ ρᾺ}} 
»6 1. Πιοβίογοι αν, τϑίομοθ ἀὯ88 Ὑήοχὺ δηὐμα]ξ, βίθαῦ ἀπίογ Ὄγμος“, 
ἀβββοὶθθ 8ὴ Ἰϑβῃοῦ (6116 πιολῦ Βοῆοῃ 85, ΒΟΠαθγ ΠῸΓ 818 δ8Ζα- 
ΒΟΒΓΘΙθΘη. ὈοΖοιομποὺ μδίίθ. ') 

ΑΌΘΙ δὺο}, ψθηὴῃ ΜῈ ἀ168 418 τηῦρ! ἢ σαρθῦθη, ΕἿΣ ἀ16 στοίβθ 
ἈΠΖΔῈ] ἀον βίθι]θη 4116 ἴῃ ἄθια αγσθη Ῥτοθοβύζοι σοί ἀἸ680 
ἘγΚΙάγυηρ πίομῦ, ΟἸοββθὴ πὶ 180 ᾿μφαδόν απὰ Μέλπειν (ἐστὶν δὲ 
πλατυκώτερον εἰς τὸ ᾿ἀμφαδόν), ἀ16 Ὑ΄ ογγγοῖ8δθ. δὰΐ γϑυ]ογοπθ (]Οββθη 
Ψ|16 Νεμέϑοντο υπὰ Βλαύτην ἰόάββοη ἢὰν ΜΊ]6γ5 Εἰ ΕΙδσυηρ χὰ: ἀ16 
Ηδηαβοβυοη 4 υπὰ Βὶ σοῦθη ἀδ8 θααὶπυση ποὺ νο]]βίβηρσ, 16 
65 οἰηϑὺ ΜΓ; 28] ΓΘ ἢ6 Ο]ΟΒΒΘη 581π4 γὙϑυκ γχί, Θ᾽ 26 1Π6 ὕ,ΆΠΖ 8118- 
ΘΟ ΆΠ6η. ὙΠ ΔΘ. 10} Ιδὺ 4168 πολ ᾿πὶ ρμογπρβίθη. 16 ν]6]6 
ΑἸοββθη, ἄθγθη  ουι]δαῦ ὐα. 44 ΓΘΙΠΟΙ ουμα] θη μαΐ, βιπὰ ἴῃ Βὶ βίατκ 
γογκύγχί, τ] νἱθ16 ΟἸίαίθ ΚΙΆΡ] ΟΝ συβδιμτη θη βοβη θη} ΕἸ η6 Κ,8η26 
ΑἸΖΔᾺ] σορ (ἀ]οββθη δὺ8 θη Ηδυρύίαᾳαθ]]16η, σοῖο ῆθ 44 οὐμαϊέθη δαί, 
ἔθ] ἢ Β. Βδὶ ἄθῃ ΕΠ γιλο]ορῖκα ἀπὰ ΕΠ οίοσι κα 1ϑὲ ἔδϑέ 7666. 
ΘΟΒΤΟΙ ΘΙ ΖαρΊθ ὁ} Βδοθηβοηΐ, απ ἴαϑὺ 76 6. βγθιοῦ, τγ85 ἴῃ ὕ6γ- 
Πύϑβινς ἀὔηκί. 

[ὁ οὐϑμηΐθ ἀδῦ6ὶ] ΒΟΒῸῚ 6 Π6 δηάθυο Υ]16] 81: ΟΠ ΥΘΥΘ ΟΡῸΓ ἀδΥ, 

ἀδίβ δῦ ἀ88 γο]δίβηισοσα ὙΥΘΥΚ πΙομῦ ἔοσύ; ψαγ, ἀ16 Νδομίγαρο. 
δῸ ΒΟΒΎΤΘΙ 68. ἰΒύ, γΟὴ 1ΠΠ61 ΥΟΥ ἀ6Υ οἰ σϑηύπομθη ἀὐβραθθ ἄθπὶ 1,686 Γ 
οἰπθῃ Βερτῖ ζὰ ρσοῦθθη, ἀον  Θυβι ἢ τα β σοιμδοηῦ σογάθη. [ἢ δἰ άθῃ 
Οοάϊοο5, δυῆρμον ράσο οι ἴῃ “4 8]161π, ἤπάθῃ 810} ποῖ ΘΟ] 5. ἀ6Γ 
ϑίγθηρ, ΔΙρΡμδ οὐ 86}. σοογαποίθῃ Ηδαρύξθ!]θ, ττ]6 ἸΘΒ βοῆοη δηάθαίοίο, 
ΒΙσμὐ ΔΙΡΒδ δ 80} σοογαάποίθ Νβδομίχαρθ, ᾿ῃ 4 ἴῃ ἀθγ ορθὶ τοὺ “34λλα 
ἀΘΟΙΒΟΒ ΊΘΌΘη, ἈΡΘΥ ἵπὶ ϑϑθη ἤθη 88 ἄθη ρ]θίο θη Οα6]]6η. 850 

9161} πὰ Βυομβϑίαθθη «κ,([ ἴθ ὈρΙάθη Οὐάϊοθ5. πβοὰ ἀθγ ᾿οὑχύθῃ (]0586 
᾿“ωτεῖς οἷπθ δὰ 116186: “λλα: ᾿“ποδρύφοι, ἀνάρσιοι, ᾿Ατέοντα, ᾿4κρο- 

χελαινιόων, σιν, ᾽ν’ ἰϑύν, ᾿ἀμφιϑαλής, ᾿“μβλήδην, “ἄναντα, ᾿ἀριφρα- 

1) Βεὶ Ἰοχι κα θο ἢ ρσεοταποῦθα Φυ6]] 6 πὰ δύ πϑυγ] 16} δοιὰ ἀθηκῦδν, ἀδίβ 
ἀϊο γοσπιϑυηρ ἀΟΥ ΟῈ.6}16 βο] θϑὺ δηρομὅότί. Εἶπ Β618ρ161] ψϑγάθῃ ΨῈΓ βρᾶου 

Ἰῃ ΟἼοββα 220 ἀ68 ἀυάϊδηυμπι πάθη. Αὐΐ Θ᾽η 8ηάθγῸ8. 8 ῸΘ 10ἢ τὼ ΡΆὮ1]Ο]. 49, 401 

γΟΥ 686 η. ΑἸ]Θ δυῆρ ἰϑὺ ἀ168 ϑδσῃνου 18 ποῦ ὑπ τηρὶβὺ Ἰοιομῦ Ζὰ 

ΘΥΚΘΏΏΘΗ. 

2) αἱ]. 6ΘἸ]Ἰοθβθ 18. θ4. 68. 69. 88. 102, 120. 164. 1)ὲ8 Οἰξαὺ ρϑίδβέ ἴῃ ἄθῃ 

ΟἸοββθη 28. 81. 86. 100. 1660. 
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δέα, ““ὐγάξομαι (4116 δι1ι8 ἄθη 4 Ἰοὐχίοῃ Βὕομοση ἀ6ὺ 1148), ἄἀδπη ᾽5πο- 
ναάσσωσιν (16, 86), ᾿Δγάννιφον (18, 1806), «“λοίη (22, 253), ΒΙΘΥΔῸ 
Θ'ηθ ποὰθ βιϑιῖῃθ: ᾿4“σελγής, “ἴϑρη, ᾿“πεσκοράκισεν, ἄδπηη ᾿᾽Δ4τενίζειν, 

"άἥπλητα. ᾿Ζ“κεύμενον, ᾿“4γιστία δὺ8 ἀθ6η ᾿Επιμερισμοὶ κατὰ στοιχεῖον 
Ογδιοσ ἀη. Οχ. 11, “ἰολόπωλος δὺ8 ἄδθῃ Ηοτηθυθρι τυ βτηθη, ᾿ρρενω- 
πός. ᾿“ποτυμπανίσαι. ἄδην ᾿4π᾿ αἰγλήεντος, ᾿ἀργυρόπεξα δὺ5 Β881161065 

περὶ Ὁμηρικῆς λέξεως (Ὁ), ᾿“πατήνορα (οἷὶπ Ξομο] 10 σὰ δἰμοὺ σϑῖ- 
ἸΟΥΘΉΘἢ ΔΙΘΧΘΠ ΤΙ ]Βομοη ΠΙο αι ηρ), ᾿“ποχρῇ δὺ5 ΖΘΠΟΡΙΟΒ, ᾽ργει- 
φόντης δ8 Θἴποτὴ ΟΥΠορτδρῃ]βοιθη Ττακίαῦ. [τὶ Βυαομϑίαρθοῃ Βὶ ἤδοὶ 
Βώτορες "Α4λλα (80 4): Βαίων υπὰ Βεμβράς δὺὰ8 Αὐ]θηδ108: τὰ ΒΟ ἢ- 
Βίδθοῃ Γ πὺῦ ἴῃ Οοά. Β Γαργαλίξει. Βυομιδίαραε Εἰ ἰδὺ ἴῃ Οοά. ΑΓ, 
984. βογδάθζα ἀορροὶὺ θυ μβα]ΐθῃ, θ᾽ π6 ἀϑσ (ἡ]ΟββθῆΖϑ}} π80} νο] ]βίβηίρογο, 
ΔΌΘΥ βίασκ νουϊχγζίθ Β 616 σο ]οββα Ἕ 15 Ξωσφόρος πᾶ βοάδβῃηῃ 

ΘΙ ΠΘΌΘΙ, 806 ὙΠ]ΘΟΘΥ βίγθηρ ΔΙΡμαϑύ βοὴ ρσοοσταποίου ΑΡΒομη 

ταὶ ἀν ὕὔ θυβοιν δ: Ἕτερα ἐκ τῶν παραλελειμμένων τοῦ 4 στοιχείου 
καὶ τοῦ Εἰ; 65 Βπ4 [γ 4 ἀ16 Ο]οββθὴ Ζυσσόος, Ζυσωπεῖσθϑαι, Ζῶμα, 
Ζώομεν, Ζωριάξειν, “ωρίππη, ““ωροφάγους, 4“ώτη. Εδτ Ε οἴῃ ἀπρΘ μΘΌΘΓ 

ὉΠΑΪΔΏΡΎΘΙ 668 ύοκΚ γοη ᾿Βάλη Ὁ18 “Ξωσφόρος; ἀαίβ σεγαάθ ΕἸΘΥ ἀΪ6 
Ναοβίγασε σορ δγβίοσ Ηδηᾶ βϑὴγ πϑυῆρ 814 ὑπ σϑηζθ ϑ'βἐζθ τῃθὴγ 
οΌθη, μα 6 10} {γάμο Σ ουνϑ μηῦ. ,Αὐδβροίδββθης 5:η4 416 Ἴ]οββθη 6 Υ 
“υϑιΐθη ΒΘΙΠΘΠ ἴῃ ἀ6η δυβϑίθῃ π] οὗ; 510 81π4 ΠΥ ΒΙΘΙ ὉΠ ΔΠρΡΎΘΙΟΙΘΓ: 
Ὀοπαυῤχὺ 51πα θυ ]ορθηα ἀ] 656] θθη Θι16]]6η. Οοά. Βὶ μαὺ ἔν θοῖά6 Βυο- 
Βέ ὈΘῚ ΠΌΤ 76 61η6 [ζ61Π6, δύ ΔΌΘΥ ἴῃ ἀἸΘΒΘΥ 81]65, γγ788 Ζ(' ἰὴ Ὀ61 θη ΘΙ μη 
ὈϊΙοὐθῦ, τὶ θ᾽ ΒΟρΡΆΓ οὗνγαϑ ᾿ῃ 6 ἢγ. πὰ ΒυΘΙ βία θη Ζ μαὺ Βὶ 8ἃπὶ ϑ'οῃ] 5, 
ΠΔΟ. Ζωστήρ. οδἰ'π6 Ναοιίγαρθρίοββα Ζηρυνϑία, δὺ8 ἄδη 1 ὙΚοΟΡὨτοη- 
Β6 ΠΟ] 16}, ΒΥ Πα 44 516 Δῃ Ιῃγθπὶ Β]αἰΖ οἱ ηροογάμποῦ μα. Ὠ16 Βυσμβέβ θη 
Η ὉὈΪ6 1 ἈΔΡΘη Κοῖμθ Νεομίγαᾶρο. ὕτη 80 τ] ΘΒ ΚῸῚ ἰδὲ ἀθγ Απηδηρ, 
ἄρῃ Βυοσμδβίαθθ Καὶ 'ῃ θοΙάθῃ Ηδηαβομτγ ἔξ μαὺ (Π8 0} ]οββο Κωτίλλων): 
Ἄλλα (80 πιῖ 4) Κραιπάλη, Καταργῶ, Κρόνος, βοάδπῃ 416 {ΠΡ βου 

Φωτίου πατριάρχου πὰ χὰ ἴΠγ ρομδτιρ 1) ἀγοὶ Ο]Ἰοββοη Κεραμεικός, 
Κεραμεικός, Κεράσβολος. Ὠϊ16 ΟἸοβδοη, δυΐ 6] 0 }6 1Ἰθἢ} βοβοῃ Βα1]: 
ὙΥ ΘΟ ηΒοΒγ. ἢ Κ]658. ΡὮ1]Ο]. 1898, 138 νϑυσίθθθοη 806, βδιηπιθῃ 

ΠΟ ἃ8 ἀθπὶ ΠΟΧΊ οη 468 ῬΒοίΟ5, ϑγθ] 65 16 ἀηΐου ἄθββοη ΝδΙΊΘη 

1) 50. Δ0} ἀδγ ϑίβιηρ τὼ ΑΒ ρϑης ὑμυθυκοηηθαγ, ΕΒ ᾿ἰδὺ ἀϊθ οἰηχζίὶρθ 

Αυθ]]Ἰθμδηρθῦθ, ἀ16 'π ΑΒ ΜῈ α16 Τωθχητμα δι μὰ ταὶ ΜΆ ]ΆΒ ΚΘ] σ ΒΟ σ ΘΌΟ Πα 
δῦ, Ῥὸγ Εἴη νᾶμα, ἀδ[β βομϑὺ ἀθγαγίϊσα [Π θυβομσ θα πἱομῦ γουκοχάπλθα, οὐϊθαϊρὶ 

Β108 ἀυχολ ἀϊθ ὈΔ4]1ἃ ζὰ ὈδΒρσθοβοηᾶθ βὲηρι τα Ναΐν ἀἴθβοσ Ζαϊμαΐθη. ΠΑ [5 

δπάογο Ηβηἀβογιοη ἀθββθὶ θη οσκοβ ἀϊθ οχίε δι} ἀϊθ γοσϑυθσθῃθηῆθ 

ΟἼἸοββθ Κρόνος (οἷα Ηθβὶοά - βοῃμο]οη) Ὀδζοροπ, ἰβὺ δ]]θγάϊηρβ βίομοσ. ΠῚ6 
ἘοΟΙροσαηρθη, 6] 086 ποι θυ ϊῃ δ118 ον 5.6116 σεζοσθὴ πψϑγάθῃ, Ὀ]6Ι θθη συ ρΘΠ8 

ἀυγοπδὰβ ἀϊθβο] θθη, δυο Ομ Ο6Γ ΓΘ ΒΟΥ ΘΠ ὙΘΣΒΟΙΟ]]Θηθη Ηδπἀβο σθαι 
ἸἸΘΌΘΥ [ΟἸρθη Μ1]]. 
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δηροίδητι πιγὰ: 816 Κὔπηθῃ, ταθὶηθ8 Εἰγδομίθηβ, ἀρουμδαρὲ πἰομξ δὰ 
ΘΙ ηΘιη ὙοΥΚ ἀ68 ῬΒούοΟΒ σοβοβδρ  8οῖῃ. Μδῃ τῳ]. πυγ: 

Κεραμεικός. ριστοφάνης ἐν Βατράχοις «βούλει ταχεῖαν καὶ 

κατάντη δοι φράσω; --- νὴ τὸν Ζ1{᾿ ὡς ὄντος γε μὴ βαδιστικοῦ. --- καϑέρ- 

σευσόν νυν ἐς Κεραμεικόν. --- - εἶτα τί: --- ἀναβὰς ἐπὶ τὸν πύργον τὸν 

φψηλὸν --- τί δρῶ; --- ἀφιεμένην τὴν λαμπάδ᾽ ἐντεῦϑεν ϑθεῶ, κἄπειτ᾽ 
ἐπειδὰν φῶσιν οἵ ϑεώμενοι εἶναι, τόϑ᾽ εἶναι καὶ σὺ σαυτόν. -- ποῖ; 
-- κάτω. --- ἀλλ᾽ ἀπολέσαιμι ἂν ἐγκεφάλου ϑρίω δύω (1271---184). 
Σ, χόλιον" τοὺς λαμπαδιστὰς ἀγῶνας. λαμπαδηδρομίαι δὲ γίνονται 

10 τρεῖς ἐν τῷ Κεραμεικῷ, ᾿4ϑηνᾶς Ἡφαίστου Προμηϑέοως. --- Κεραμει- 
κός. τόπος ᾿ϑήνησιν ὕπου συνετέλουν οἵ ᾿43ϑηναῖοι κατ᾽ ἐνιαυτὸν 

λαμπαδοῦχον ἀγῶνα. πρὸς δὲ τὸν τόπον τοῦτον πύργον τινὰ ὑπάρ- 

χειν φασίν. ἐφ᾽ ὃν συμβουλεύει ἀναβάντα ϑεωρεῖν τὴν λαμπάδα" 

ὅτε οὖν οἱ πρῶτοι λαμπαδίξοντες ἀφεϑῶσιν, καὶ αὐτὸν ἀπὸ τοῦ πύρ- 
15 γου ἀφεῖναι αὑτὸν κάτω. --- ἀλλ᾽ ἀπολέσαιμ᾽ ἂν ἐγκεφάλου ϑρίω 

δύω" οὐκ ἂν βαδίσαιμι τὴν ὁδὸν ταύτην.“ Σχόλιον" ᾿Αρίσταρχος" 

στρὸς τὸ σχῆμα τοῦ ἐγχεφάλου" ἐστὶν γὰρ ὥσπερ δύο ϑρία συγκείμενα. 
ϑοία δέ ἐστιν τὰ τῆς συκῆς φύλλα" καὶ τὰ ϑρία δὲ οὕτως σκευάζξεται. 
(λέγεται) ἀπὸ τοῦ κατειλεῖσϑαι τοῖς τῆς συκῆς φύλλοις" ἡ δὲ σκευασία 

20 ἐστὶν στέαρ μέλι ὠὰ σεμίδαλις. εἰώϑασιν καὶ τὸν ἐγκέφαλον ὀπτᾶν 
κατειλήσαντες τοῖς τῆς συκῆς φύλλοις, ἢ μετὰ τῆς ἄλλης τοῦ ϑρίου 

κατασκευῆς. ἢ καὶ μόνον παρέοικε τὸ ϑρίον. 
Κερασβόλον᾽ ἐστὶ μὲν τῶν ἅπαξ εἰρημένων τῷ Πλάτωνι" φαίνεται 

ὃὲ ἐπὶ τῶν σπερμάτων ταττόμενον τῶν οὔτε ἐκφερόντων καρπὸν 
26 οὔτε πυρὶ οὔϑ᾽ ὕδατι τηκομένων. ταῦτα δὲ εἷναί φασι τὰ ὑπὸ τῶν 

σπορέων κατὰ τῶν κεράτων βληϑέντα τῶν βοῶν. ἀφ᾽ ὧν καὶ τὸ ὄνομα 
ἔσχεν. παραδέδοται γάρ τις περὶ αὐτῶν τοιοῦτος λόγος ὡς ἀτεράμνων 

ὄντων τῶν οὕτως εἰς τὴν γῆν καταπεσόντων σπερμάτων. τοὺς οὖν 

ὑπὸ ἀπαιδευσίας ἀπαϑεῖς τὲ καὶ ἀπειϑεῖς τοῖς νόμοις κερασβόλους 

80 προσηγόρευσεν. 
485 ογβίθ δὲς ἰδὲ δἷη ΑΡΒοδηῖ δὰ8β ἄἀον ἃ] θϑύθη 118 ὈΘΚδη ὗθῃ 

Ασιβίορδηθβ- ΗΔ ἀβομ δ, 6η ἰδηρογοθ δύῦοκ Τοχὺ ἀπὰ οἷπθ Ἐϑῖῃθ 
ΘΟΒΟ θη, Οὔπ6 βίγοηρο ΒΕ ἀοἸκϑιομέ δὰ ἀ448 Πθτητηδ ᾿ῃ ἀθιηβθ] ρθη ΕἸ ἴοΥ, 

δἷπθ χηδρ]ομδὺ γο]]δίδπαισο Αμ Βο]ορίθό. Βουζαβίθ θη, μογάθοτγρθ- 
85 ΠΟΙΏΙΏΘΙ, 016 ἴῃ ἄδπι (ἰθπυϊ πὰ 80 οὐῥ 416 Ἰδηρθη ϑὑοῖκθ δὰ8 Η68104, 

ἈΑΡρο]οπῖοΒ οὔθ Ηοιηθσ. 8301] ἰοὺ 416 Ηδηαβολυ δ 468 ΠΙΘμύθσβ, 
ΒΟΠάΘΥῚ Θἷἢ ὙΙΒΒΘΗΒΟΒΑ ]10168 ὙΥ̓ΟΤ α16 ΘῈ6116 ρ  γΌΒ6η. 861}, 80 ὙΆΓ 

οι 

Ἴ. εἶναι) “-- κα εἶναι Α, ᾺΓ6}10 Β 9. τοὺς] τὰὶ 4(Β λαμπαδηδρομία 48 
γίνεται Β 10. τρεῖς] τρὶς Β ΠΒΟἢ Προμηϑ. ομαοὺ Β, α848 ΕὈΪρομ δ 818 
πϑὰθ 6]. 4 11. συνετέλουν] συνέστελλον Α 12, ἀγῶνα] αὐχένα Α εἰώ- 
ϑασιν)] εἴωϑεν Α 0. ὀπτᾶν] ὁποτὰν Α 24. ταττόμενον] ταττομένων Α 
96. ἀφ᾽ οὗ Β 
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68 οἷπθ ΕἸχοουρ θβϑιησ]υηρ χοπδ 016 485 (ἀθμυϊηυχτη 56108ῖ. ΑἾΪβο 

δμαὲ Ῥμοίίοβ 86] 08 ἀ1 βοὴ Νδοβίγαρσ ροπιδοῃύ. Η]ΟΓΓΓ 15ὺ 61} Ζυγθιίοῦ 
Βονγθῖβ, σοπη 6 οἰπῖσο οδυ]αίθ ἀ6ὺΥ ἐο]ρθηάθῃ [Ππηἰουθασμαηρθη 
ΨΟΥΒΌΒΠΘΏΙΩΘη ἀαγῇ, ΘΟ Ζὰ ΘΥγησθη. 6 Ναομέγαρ 468 Οοά. 
Θυαϊαπὰβ οὐ μᾶ]Ὁ πο ἀογὺ (]οβ86 Κρόνος ὅ86, 88 ἀϊ6 ͵οτίε οὕτως ἐγὼ 
Φώτιος ὁ Πατριάρχης, Μ10 448 βΒοσοηδηπία Μαρηῦχι ὅ40, 24 ΘΟ θη ἴ41]8 
Π86}} Κρόνος 416 Θ6]]Θπδηραρο Φώτιος ὁ πατριάρχης. ἴπ ἄοτη Νδαοβίγαρ 

ἄο5 Οοά. αὐάϊαπυβ 81᾽π4 αἀ16 πιϑιϑύθη (ἀ]οϑβθῃ 88 ἄθηι θη ηυτα αρωο- 
ΒΟΒΤΊ 6 θη, 80 Τριακονταέτης 80,1: Τριπλοῦς Ὀ8ῦ, ὃ (ἄεη. σὺ ΠΒΟῊ ξήτει 
Βἴηζα εἰς τὸν ἐδ΄ κανόνα Γεωργίου τοῦ Χοιροβοσκοῦ): Τρισκαίδεκα Ὀδῦ,9 

(ζαῃΖ ἃ θουθὶ ϑὑϊτηπηθη4): Τριστάσας δῦ, 28 (ἄφδῃ. Τριστάται" οἵ κτλ.): 

Τρίτον ἡμίδραγμον δῦ, 20 (ἡμίδραχμον ἀπά δραχμὰς Οοά. 4 
τ ούσ; Β Βδὺ Ὀθιά8 τηϑ]6 γ δου ἀδ8. χ σι βου] 6 06): ὋὙὝἜπομασχάλης 
δ8δ, 21 (Β ἈΙΟΥ 4]165 οὐμαϊύθη Ὑπομάλης) Ὑπόβολον ὕ8ῦ, 81 
(Β ἵπνῳ [ἂν εἶπεν πὰ πολυτῖνος); Φύτλη ὕ8ῦ, 84 (ἡ φύσις 5016 θὴ 
48 πδοὶ ἀθῃ 1,ϑπιτὴδ 61η): Φυτόσκχαφος ὥδῦ, 86 (διαφέρει 68}ὺ 4 Β 
--- ὑπὸ 68} --- ἐνεργητικῶς ἈδΟῚ γῆ --- περισκάπτων): “Ὑποβολιμαῖος 
δ8ῦ, 89 (Β Ὑποβολιμαῖοι --- καὶ εἰσποιητοί --- ἅπερ ἀφ᾽ ἑἕαυτῶν 
ἀποβάλλουσιν). Πρωτότοκος ὥ8ῦ, 42 (τη νγοΒΘὨ ΠΟ θη ἢ ὈΘγο μβὑϊτητηθηά: 

40 καρατόμος καὶ καράτομος, 48 βάλλων λίϑους ὅ86, 4 παροξυνύ- 

μενον); Παραστάται ὅ8θ0, 9 (ὑπ᾽ ἐνίων --- καὶ οἵ τῇ); Νέπως ὅ8θ, 11 
(ὁ μέλλων πώσω --- καὶ πλεονασμῷ τοῦ νὲ στερητικοῦ); ὅϑ86, 14 
Θρησκεία (πρῶτον ἐξεῦρον); Ἤγαγον 80, 18 (ξήτει 1δὺ ἔΆΙΒΟΒΘ 
Αὐϊ]όδυησ [ἄγ οὕτω ξἾ, ἃ. ἢ. Ζηνόβιος σὶδ “4 μα): Κρόνος 586, 21 
(ἔν κρᾶν δαΐ καρνᾶν 4. κρανᾶν Β --- μίξαν --- κρόνον [γ κρίνον --- 
γενομένης --- ξωογονοῦντα Α΄, ξωογονοῦντος Βὶ --- ἐχτετμῆσϑαι --- 
εἴρηκεν Βὶ --- ἐπιστολῆς 44, ὑποβολῆς Βὶ -- ὑπὲρ γῆν 4., ὑπὸ τὴν 
γῆν Β --- οὕτως κτλ. 60); ᾿Υφελτρεύουσι ὅ8θ, 89 (Ὀφελτρεύουσι): 
Ὀφιακῶν 80, 41 (ὡς παρὰ τὸ φύσις γίνεται); Πρασίαι ὅϑ80, 44 
(κηπουροῦ); Πρεσβήιον ὅ80, 41, Πραιτώριον ὅ80, 49. Σωρός δ81,1 
(χῶρος ἴ6}}0); Σορός 81, ὁ (εἴρω); Σῴώξω ὅδ᾽, 9 (σώω ἔϊι σῶον); 
Στράγξ Ὀ81, 11 (ἐπιχυϑεῖσα Β), Νέηλυς 81, 19 (εἰ μὲν ὦσιν ἀπὸ 
τῶν εἰς υό ἁπλῶν συντιϑέμενα --- βραχὺς βραχέος τριβραχέος --- 

λευκόφρυος ἴδ} --- ἀπ’ ἄλλων τινῶν [ὰγν ἀπὸ ῥημάτων -- κλίνον- 

ται --- Ἰδοὴ νεήλυδος: σημαίνει δὲ τὸν ξένον --- ἀπὸ τῶν εἰς ΄τηῇῦῸ 
ἁπλῶν εἰσι συντιϑέμενα --- ἐλεύϑω γίνεται ἧλυς καὶ νέηλυς ὁ νεωστὶ 

ἐληλυϑώς). 1)16 ξο]ροπάθῃ Κανόνες 51π64 δι1ι8 δμάθσγου 6116 συροξαγί. 
Μδῃ ογκοηηὺ 1οϑιομῦ: 416 Ἰμοβθαηρθη ἀθ5 ἀθηπ!πυχα 8᾽ηα ἔαϑὺ ἅ}0618]]} 

ἀ16 Ὀθββούθη. ΑΪθὸ ἰδὲ 68 ἀϊαὸ 6110θ.{Ὀ ΑΌΘΥ 8ῃ δἰ μζοίπθη ϑ 6} 16 ἰδὲ 

ἀ16 νοι Ὑ ΥἴΆβθοσ 68 Νεδοβίγαρθ Ὀοπαὐζέο ΗἨΔπαάβομγ 468 ἀθηυ ματα 
ὈΘΒΒΟΙ 418 4.18 ροσθβθοῃ. 516 ῃαὺ 2. Β. ἴθ Ο]οββθ Σωρός ἀ85 Ὑ͵οτί 



ΕΤΥΜΟΠΟΟΘΟΙΟΌΜ ΟΘΟΕΝΑΠΝΙΙΜ. οι 

χῶρος υπά 6] 26 ]η6 δομίο ἮΝ οτΐϑ ἢ Νέηλυς Ὀοτδμχὶ ὑπα βπἰθ εὐ ΣΦ ἸΒΟ θη 

«ΑἹ ἀπὰ ΜΒ, ἀ06}} ογβίθγθιι πᾶμου. Ϊἢ 1ἢγ βίδπα Φ Βοιθη ἄθη ΟἼ]ΟΒΒθη 
Κρόνος υπὰ Κεραμεικός 8180 οὕτως ἐγὼ Φώτιος ὁ Πατριάρχης. Ὠ 168 

οὕτως ἐγώ, ἀτὰ 488 68 510} ΒΙΘΥ πδηαο]ὺ, τοπηΐθῃ ΟΒΥΘΙ ΘΓ ΟᾺ] νγορ- 
Ιαββθη, 8ΔΌΘΙ ὨΣΠΩΙΠΘΥΤΉΘἢΣ οΥβπάθη. Εἰη6 αἱ δηάρ]οββο Ὀθὶμι Β6- 
μη ἀ68 Δ]]ογ]οὐζέθη Ζυδβαύζοβ θοϑαρίθ 4180: ,21608 806 1ἴοἢ ῬΒούϊοΟΒ ἀθυ 
Ῥαίσιδγοι διηζυρεοδίρί." 

16 Θυ6}16 ἀογ α]οββο Κεράσβολος --- ἀ88 Τ,οχιοι 4609 ῬΒούϊοΒ 
τοῖο ποῖ δὺ --- Ιιϑὺ ἀδ8 σοῦ ΜΙΠῸῈΓΥ ἴῃ ἄθὰ Μέϊαη)οβ Ἀδτϑυϑ- 

Ζοοῦομα σαυ Ομ 6 ἢ ἀ68 Ῥβουάο - ΠΙάγτηοβ περὶ τῶν ἀπορουμένων 
παρὰ Πλάτωνι λέξεων. Φ966468 Ὑογχί δὐϊτασπιΐ ἀρογθίη: ἀδββοῖ 6 ΓΚ 
Ὀαμπυΐχζὺ ἀθύβοὶρο Ῥμούϊοβ 'ἴὰ ἀθὺ ρθῆ Ζὰ ᾿οϑρυθοβοπάθῃ (6]05886 

Παρέμενος. ἩϊογαὰΒ ΘοΥριθοὺ 810} οἷπθ νγοιίοσο ΕὈ]ροσαησ. [|ἢ ἀθπὶ 
ἘΣ ΥτΔΟ]ορΊοη ἰθὺ γοσθὶ 20] δυο ϑαοίοηῃ ἀπὰ ΟἸδαάϊυ8 (85110 06- 
πυΐχί, Θ]ΟὴΘ ὑπ8 τοῦ ΠΙΟΎΤΩΟΒ ἴῃ ἀθυβορθθῃ Ηδηαβομυ ογ μα] ἔθη 
Βι:ιπ4. ΟὟ ἀϊοθ86 Ο]οββοὰ σορ Ῥμοί!οβ 86] θϑὺ βύδιημηθη, οὐθὺ οὐ, ψὶθ0 
ἸΘῈ ρἴδαρο, Ῥμούοβ ἄθη ϑοβσθιθοῦ δορβ ἀἴθβοη Οὐάθχ ζὰγ Βο- 
παΐζαπρ ραῦ, δὲ ΓΓ ὑῃ8 ρ]θι προ ρ: 61 Θηρθ8 Ὑ Υ Ββ][Π18 Ζυ ΒΟ θη 
ἄθιη Ὑουΐδθβοσ 465 Εἰ γι] ορίου πὰ ῬμούοΒ τιγὰ δυο ΒΙΟΓΔΌΓΟΣ 
ὈΘΎΊΘΒΘΗ. 

ΠΟ συγΐοϊς σὰ ἄθη Ναομίχαροῃ! 
Ποῦ Βυομβίαρθ 4 σοὶρὺ ἱπὶ ρα. 44 σὶθάοῦ ΖΦ γΟὶ βίγθηρ 8]Ρ}18- 

μούβοῃ ρσοογάποίο Εθιμθη, σὺη ἄἀἄθῆθη ἰπ (να. Βὶ ΠὺΓ ἀϊ6 ογϑίθ 6ου- 
Ἠαϊΐθη ἰβὺ, ἀϊ6 χυγϑίἑθ (π8ὸ Ο]οββα “ωφῶ) πιῤ ἀογ {Προυβομυ 
Ἄλλα. πὶθ σψονδῃη] ὁ. Π)᾽Ὶ1]6 ογβίθ ζοὶρὲέ δἱπθ σγύϊβεγθ ΑΠΖΘ}] γοσ- 
ΒΟΒΙΘάΘΠΒΥ ΘῈ 6]]6η θηαὐχί, ἀδγαηὐθυ 468 ΟἸΟΙ ΓΟ ΌΌΒΚοΟΒ ΟΥΒΟρΎΘΡΒΙ6: 
416 “υνοῖίθ Ὀθμὶπηΐ βοΐογὺ ταῦ 117 (ἀ]οβθθη δὰ8 ἀθὺ ΟΥΒΟρΤΆΡὮ1Θ 468- 
56] θη, ἀδὴπ ραρθῃ 416 βίγθηγρθ Ὀγάμπυηρ “οφνίδας. ἀᾶπὴ Μαβρα- 
γόρην, Μάξετο, Μαϑικηδέα, “ακήϊα, Μαιψηρά, Λειανέω, Δειήνας, 4ε- 

λογχώς, “Μέπαδνα, Μέσβος, “εχεποίην, “εύσσετε, “ηϊστοί, “ῆμα, Λι- 

γαίνω, Μ“ιπαροχρήδεμνον, Μ“ικμώντων, Πουτρόν, Μοίγια, “υγρά, “ύδσσαν, 

“Μυσσητῆρα, Μύτρον. ΥΙΘΟΥ ἰδὲ ἀοΥ ΟἸΑγαἰκίοσ 468 θυ υθι θυ πάθῃ 
Ναοβίσγαροθ, ἀδὺ δὰ8 ἀσϑὶ Δι βοβηϊ θη Ὀοβίθιὐ, ΚΙΔΡ οὐ κθμη  ο ἢ. Π6Υ 
Βυσβμδίαρο Μ μαὺ πδοὺὴ ἀδὺ (1]1οβ88ὲῈ Μώνυχας ἴῃ Οοα. Βὶ οἴπθῃ Αη- 

Βδηρ γ0ὴ Ζγοὶ Ο]οββοη υχός υαπὰ Μάχη. πο]. ῆθ ἴῃ ΑΔΓ ἔθ ]θη: ἀΑ- 

σοροηῃ δαὺ Οοά. Α δἴπθὴ ᾿δμρογοη Δημδησ Μάλεια, Μαστροπός, 
ΜἝαυρός, Μαλακίειν, Μικκός. Μίτος. Μόλις, Μέλανος. Μακάρτα- 

τος. Μανικός. Μαραίνω, Μάσδεται. Ματήδετον, Μυδαλέας. Μυλά- 

κεόόσι, Μύκον, Μυρομένη, Μεταλλῶ ; ϑϑταί!οιθ Ο]οββθη ἀ6 586] 6. 51πὰ 
ἴῃ νά. Βὶ 'ἰῃ 416 Ηδυρίγοιμα ΒΙποΙ ρθαγθοι ῥοῦ. Βαομβίαθθ Ν δδῦ 1π 

Οοά. Βὶ μὰν δἰπ Απμδηρβρίοθβθθ (η80} Νωχελής), 416 ΕὐγτΙΟΙΟρΘ ἀ68 
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Βυομβία θη 856]8ὺ: ἴῃ Οοα. 4 πάθη 81:0} βοραγ ἀγϑὶ δι θη: ἀ1]6 ογϑὺβ 
6]. 1--δ60 (Ναὶ 018 Νώσατο) ἄϊμοινιοροπα δὰ8 ϑομο θη, 416 ζυσοὶ ἐθ 
θ61---148 (Νᾶμα Ὁ158 ΝΝωχελής) ζὰτῃ νοϊΐδυβ σγδίβίθῃ ΤῈ} δὰ8β ΟΥΙΟΏ 
πα ΟΠ οΟΙ ΤΟ οΒΚοβ Οὐ βορταρηῖθ (ἀοο βιπηα 8] ΘΓ ηρθ δ ἢ} βόῃ 16 ἢ 
οἰηρεβίσθαϊ). ΕΠ ]ΙΟῊ ἀπέογ ἀον {Προυβομτ δα "4λλα ἀτγοὶ ΟἸ]οββθη Νεε- 
κείῃσι, Νέαται. Νικῴην, ἀ16 Ἰούχίο ἀ]οβθθ δὰ8 Οτοὸβ περὶ ὀρϑογρα- 

φίας. Α1106 ἀγαὶ Βαοβϑίδηίθθ βἰπά ἴῃ Οοα. αὶ χὰ οἰθοῦ θα ζυ- 

ΒΆΤΩΤΠ ΘΠρΘΑΥο ἑοῦ. [πὸ Βυομβίαθθηῃ Ξἰ μαὺ πὰὺγ Οοά. Βὶ οἴπθῃ ΝβῸῆ- 
ἱγαρ, 4Ἃ10 ΕἸ γι ϊορθ ἀθ8 Βιιοιϑίαθθηβ. [πὶ Βυοβμβίδθοῃ Ο εἰἰρὲ 
Οοά. Βὶ 8ὴ 416 Ηδυρίτοιμο (μδοὰ Ὄψον) συμβοηβὺ σψίθάοσ ἀ16 Εἰἐγ- 
ΠΟ Ϊορίθ 465 Βυομβίδθθη, ἀβπη τέλος, ἄδπη Οὐδὲ γὰρ οὐδέ κεν αὐτός. 
Οὐσία, Οἰσπώτη, Οὐτιδανός. π΄ 41 ἔο]ροῃ διῇ Ὄψον υπίοτ ἀθγ ἴΠηογ- 

ΒΟΒΤΙ "4λλα ἄϊο ΑἸοββθη Ὅ μοι, Ὀνειροπόλον, Ὀπτῶ, Οὐδὲ γὰρ οὐδέ 
κεν αὐτός (ἃ. ἢ. τἱογ βοβ θη. Ζὰπὶ οὐβίθῃ ΒῸμ ἀοΥ Π1188)ὲ. Π)]16 
(]οββ Οὐτιδανός Βαὺ ΑΓ ἴῃ ἀογΥ Ηδυρίγοιμθ. 2 6γ Βυοββίδθεο Π 
ΒΟ] Ἰοἴβὲ ἴῃ Ὀοϊάθη Ηδηαβοι γι 6 χα Πῶς δαί. Ὀδηδοὴ δὲ Βὶ 61]1ῃ6 

6]οββ6 Πρυτάνεις δαὺ8 ἄδιη Βμοίουι κοι (ἀ. ἃ. Ῥμοί!ο8), σϑίομθ δ ὺ 
ΘΟΒΟΙἰαϑὺ ἀθ5 Ῥϑυβδηαθ ἴῃ 861 Π0 7 ἩΔΠαβομγι ἀ685 θη παση ΥἹ6]- 
Ἰδοὺ δὴ στἱούρου ὅ8.6116, ἃ. ἢ. νου θυπάθῃ πὶ Πρυτανεῖον 188 (Υῖϊ. 
Ηρττη658 29, 232), τ ] 0 ὴθ ΡῈ. ἴθ σά. Α΄ ἔθ], ἀδηη τέλος. Ὀαροσθη 
μεὲ Οοά. ΑΓ υπίορ ἀθγ ἔὔροιβοιτιῖ "ἅλλα 1 ΟἸ]οββθη: Πανόψιον, 
Πεμπώβολα, Πλάγχϑη, Ποντοπόροιο, Παρέμενος, Προβατεύεσϑαι., 

Πρωτοτόχος. ομ ἀθηβοίθθη μαὺ Οοα. Βὶ ἀτοὶ, Παρέμενος,. Προ- 
βατεύεσϑαι. Πρωτοτόκος ἴῃ 416 Ηδυρίγοϊμο οἰηρ σὺ ὑπαὶ ἀ16 ΟἼ]ΟΒ86 

Πλάγχϑη δὲ Θἷ'Π6 8πάθγθ (65 ρϑθιίομθη [ΘΙ 88 ἴῃ 1667 δηβρθ- 

ΒΟΒ]Οβθθη. οη θθβοπάθγου ὙΠΟ μ ρ κοῦ ἰδὲ ἀ16 Γἀπενθ (]οβδα ἴῃ Α͂: 
Παρέμενος" ὅτι φησὶν ἐκ τῶν Πλάτωνος παρετηρησάμην ἐκ μὲν τῆς 

ἀπολογίας τὸ παρέμενος ἀντὶ τοῦ παραιτησάμενος ἐν δὲ τῇ πολιτεία 
τὸ ἴκταρ ἀντὶ τοῦ ἐγγύς" ἐν δὲ τοῖς νόμοις τὸ ἐπιώψατο ἀντὶ τοῦ 
ἐξελέξατο" τὸ δὲ ὅ τι χρὴ ποιεῖν καὶ ἐν τῷ Εὐϑύφρονι καὶ πολλαχῇ" 

καὶ ἔχρουδεν τὴν ϑύραν ἀντὶ τοῦ ἔκοψεν. Φώτιος ὁ πατριάρχης. 

10 Φ.6116 ἰδ, νσὶθ βοβοῃ μεϑαρὺ, ἀοὺ βοροηδπηΐθ Π᾿ά τ ηο8, τ]. 416 
6]οββθη ᾿Επιώψατο (ρ. 400 ΜΊ]6γ), Ἴκταρ (401), Παρίεσϑαι (404), 
Κρούει (408). 

Ιχμ Βιυοβμβίαθοη Σ᾽ μαῦ ποῦ Βὶ π86ὴ τέλος (πδοῖ (]οββὸ Σώω) 
οἷηθ Νδομέγαρβθιηογκιηρ Στεγανός. 016 ἄρτισζοη Βαομδίαθῃ ΖΘ 6 η 
ΠΙΟμἐθ ἀογαγί. 

97. φησὶν] ΦΊ, 4. ἈΒΏΠΟΒ 1δὲ ἀϊα ΕΌΥπὶ ἀογ Η6]184108- Εχοδγρίθ ἰπ ἀον 
ΒΙΘΠΙοΥμοΚ. παραιτησάμενος] παραστησάμαινος 4(΄ 80. τὸ δὲ] δὲ Κατα οΓ- 
ΘΥΚΘΏΠΌΔΥ, 81 ΟΠΘΓΥ 81. τὴν ϑύραν) τὴν χεῖρα Β δ ἀ6Υ ΘΗ ΒρΓΘΟ Θά θῃ 
56116 
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ῬΒούΟΒ νιγὰ δίδου 8η α1θθθη έ6]]6η οὐὐοῦῦ πα ΦυΤΔΥ ΠΟΥ] Ὁ 
ὍἋΟΥ Ηδαρίχοιμοη: 

1) [ἴῃ ἀθγ 6]οββὸ Ὀβολός, ἄθγθῃ Ηδαρίθ}} τς Οτίοη 118, 17 18 
28. ἰδὲ. ἘΠῚ ζο]χὺ (δυῇ οὕτω ἩΗρακλείδης) Θ᾽π6 ἴῃ ἄθηη Εἰχοθυρὺ τϑί- 
Ἰοσγθηθ ΟἼ]οββ ἀθββίρθῃ Οὐ: ὁ δὲ Ἰἀρίων λέγει ὅτι τὸ στήσασϑαι 
«τὸ» δανείσασθαι δηλοῖ. ὀβολοστάτης οὖν ὃ μικρὰ δανείζων τοῖς 
φέλοις. Φιλόξενος.  Φώτιος δὲ ὁ ἁγιώτατος πατριάρχης ὀβολὸν 
κληϑῆναί φησιν, ἐπειδὴ τὸ ἀρχαῖον τὸ χαλκοῦν νόμισμα τῶν ᾿4ϑη- 

ναΐέων ὀβελίσκον εἶχεν. ᾿Δριστοφάνης ἐν Βατράχοις ,,ναύτης διάξει 
δύ᾽ ὀβολὼ μισϑὸν λαβών. -- φεῦ ὡς μέγα δύνασϑον πανταχοῦ τὼ 
δύ᾽ ὀβολώ“ (Υ. 140). 1)48 ἰδὲ ἀθγβθὶρθ 161] ἀν Εγὐόβομοθ, δῦ ἡ ομοπ 
510 ἢ} ῬΒούΟΒ δοῃ ἰπῃ ἄθῃ (]οββθὴ Κεραμεικός ὈσοτγΙ6[.1) 

2) Κορεσϑῆναι' ὅτι κουροτρόφον τὴν γῆν καλοῦσιν καὶ τὸν 
ταύτης καρπὸν Κόρην, ὅϑεν καὶ τὸ πληρωϑῆναι τροφῆς κορεσϑῆναι 
λέγουσιν ἀπὸ τῆς Κόρης, ἣν παρὰ Πλούτωνι καὶ κατὰ γῆν οὖσαν 
κἀκείνου νομιξομένην γυναῖκα ὕμως Κόρην λέγουσιν διὰ τὴν τοῦ 

καρποῦ κατ᾽ ἐνιαυτὸν γινομένην γέννησιν. Φώτιος. 16 Θυ6116 Ιδὺ 

ΤΥ ὈΠΡΟΚαπηδ. [4580106 μιοίοὶ Εἰγτηοὶ. αὐ. 828, 82. 
8) ἩΗγητορία᾽ παλάϑη σύκων, ἣν ἐν τῇ πομπῇ τῶν πλυντηρίων 

φέρουσιν ὅτι ἡμέρου ταύτης πρώτης τροφῆς ἐγεύσαντο. ᾿ ἢ διὰ τὸ 
πρῶτον τοῖς ἀνθρώποις ηὑρῆσθαι σῦκον ἱερὰ συκῆ τὺ δένδρον κέ- 

κληται, καὶ ὃ τόπος ἱερὸς παρ᾽ ᾿Α4ϑηναίοις, ἐν οἷς πρῶτον ηὑρέθη 
τὸ δένδρον καὶ ὁ ἀπ᾽ αὐτῆς καρπὸς ἡγητορία. οὕτως Φώτιος ὃ πα- 

τριάρχης. 
Πὲ8 Οἰΐξαῦ ὈοζΖιθιῦ 8:0 ὩδῸὴ ἀ6ΥΓ ἔδβίθῃ διξύέθ ἀὯθ8Β Αὐΐουβ δηύ- 

τγοογ δὰΐ αἀ16 σϑπηχθ (ἀ]οϑθθ οάδὺ ἄθῃ ΘΒ] ΙΒὲ6}}: ᾿πὶ ΤΟΧΊ ΚΟ (68 
Ῥμοίϊοβ βηαοϑὶ 80}. ὩῸΣ ΟΟΥ οἵδίθ Τ6}}] ἀογ (]οϑβθ. θη πὰ Ὑ]6]6 
Ηιμπάογίθ σοὰ ΘἼ]οβθθη, σϑῖομ6 πὶ ῬΒούϊοβ ρου ηβέτητημθα, ποθ 

τὺ ἀθπι Νϑιηθη ἀθΒΒ6 1 Ὁ0Π, ΒΟΠαΘΥΏ ΠῸΥ ἐκ τοῦ ῥητορικοῦ ὈοΖοΙοΒηοῦ 

1) Αὐ8β ἀθιῃβοί θη Απΐδηρ ἀθὺ Εὐὅβομθ βίδτημηὑὐ ΠΟΘ (Δ]]θταϊηρβ ἸπΉΘΥ 8] Ὁ 
ἄον Ἠδυρίύγοὶ 6) ἀϊθ συοῖϊΐο Ἠδ ο ἄδθσ 6]οβδοὸ “ύμη, Λυμαίνω" ἀπὸ τοῦ λύμη 
λυμαίνω" τοῦτο παρὰ τὸ λύω, ἡ λύουσα τὸ σῶμα᾽ σημαίνει δὲ τὴν φϑοράν. (Β 
ομάοὲ, ἀδβ ΕὐΙρομαθ οἴη θασ Ζυβαΐ) ᾿ἡριστοφάνης ἐν Βατράχοις ,..τοιοῦτος 
ἵμερός με διαλυμαίνεται --- ποῖός τις, ὡδελφίδιον; --- ὅμως μέν τοι δι᾽ αἰνιγμῶν 
ἐρῶ“ (Υ. δ9). 

ὅ. ᾿Ἰῶρίων] ὥρος 48 τὸ πδῸ} ὅτι ἔθ} Β 0. οὖν 4, δὲ Β 1. Φι- 
λόξενος] φίλ 4 (νἱο]]οἱον πὰ δὺβ Ὀιοσταρΐ6), ἔθ} Β ἁγιώτατος Β, 
(ὼ 4 8. κληϑῆναί φησιν] κλιϑῆναι φασὶ Α 10. δύ᾽ ὀβολὼ] δυ᾽ οβολὸν 
Α, δυ᾽ οβολων Β δύνασϑον])] δύνασϑαι Β 11, ὁβοιά) ὀβολων Β 
10. παρὰ] παρὰ τὸ 4 11. γινομένην γέννησιν] γενομένην γένεσιν Α 
11. Φώτ. [6}}]} Β 20. ὅτι ἔθ} Α ἐγεύσαντο)] ἐγεύσατο Β. τγοῖ- 
Ὀοβθοσὺ στοὰ Ηδμῃᾶ 1 28. ὁ [610 Α αὐτῆς) αὐτοῦ Β ὁ [610 Β 
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Β1Π4, ὑπ ΘΠ δυίβογάθιη ἀογ ζυνϑιΐθ 161] ἀογ ΟἼ]ο580 ΟΠ ΡΑΓ τιτ- 

ΒρΡΙ Πρ] 10}λ. ποῦ ἀΔ5 τὶ ἡγητορία οΥκΚΙἄγθ 501110,. θη ΘΠ] 16 ἢ 
πο ΐβ ἀν ϑρυιοὺ, ἅδίβ ἀπβοσθ {Προ ΠἸθἔδσαηρ ἀθ8 ρμοὐϑηϊβο 6 αι 

ΤΠΟΧΙΚΟΩΒ Ὀοβομάθβ ἀοΚοημα 1ϑὺ (τρ]. ῬἘ1]|Ο]. ὙΥΟΟΒΘηΒοΒ ΠΝ 1893 
5. 1817), 80 ἐοὶσὺ ΕΔ στὰ 10}} πούνγομα!ρ, ἀδίβ ΠῸΓ ἀδΥ Ζυγοιῖΐθ 161] ἄθυα 
Ῥμούίϊοβ ζΖυροίθῦ σψογάθῃ 580116. 16 Θυ6110 ἀ6ββθίθθῃ ἰϑῦ τ 
Αἰμομδῖοβ Π] 14 Ὁ: δῆλον δὲ τοῦτο ἐκ τοῦ χαλεῖν τοὺς ᾿4“ϑηναίους 
ἱερὰν μὲν συκῆν τὸν τόπον, ἐν ᾧ πρῶτον εὑρέϑη, τὸν δ᾽ ἀπ᾽ αὐτῆς 
καρπὸν ἡγητορίαν (8ο ΟΕ) διὰ τὸ πρῶτον εὑρεϑῆναι τῆς ἡμέρου τρο- 
φῆς. ἩΗαΐ αδο Ῥμοίϊοβ ἀθῃ Αὐμθηδῖοβ θϑηυὐχὺ (γγ88 Γ᾽ τὰ ΠΟΧΊ ΟῚ 
πΙομὺ ἐμ), 580 ϑίαιησηδ γο) ἀθιηβθί ρθη ῬὨοΟΙΟΒ ταϊπαἀθβίθηβ ἀοΥ ΝΒΟΗ- 

ἔγὰρ 'πὶ Βυοβδίαθοῃ Βὶ (Βαίων υπὰ Βεμβράς). 1)88 ΜΓ ] Π18 ΟΘΥ 
Ἐχοογρίθ Ζὰ ὑηβοσοῦ ἴ ο ]]θἴδσαηρ ἰδὲ ἀοτί ψζϑῆϑα τγὶθ ΒΙΘΥ. 

πο ΟΜ ἀ65 ῬΒούΟΒ, γι οΠογ ἀϊθ86 Ο]οββθὴ θη ]θηὐ 861Π 
Κοπηϊθη, ριθθῦ 65. πἰοαῦ πὰ δῦ 68. πὶθ ζϑρθῦθῃ. 4180 81:πα 816 γὺ ἢ 
1ῃπὶ Βο] δϑὺ δὰ ἤδη οὐδθσ ἰῃ Ναομίχαρθῃ σὰ ἄθια ἔογίϊσψοη Εἰν- 
τη] ορΊοη Ζζυροίσί. Πθηπ παὐζγ! οι μαὺ 685. ἀποη 10} νἱ6] στῦϊίβογθ 
ΥΥΙοΒεΙρΚοιί, ἀαΐβ σομ ἀἸθβθη δ Ῥμούοβ- ΟἸξαΐθη χυγοὶ ἴῃ ἄθῃ ΝβΟῖ- 
ἰχάρθη, 818 ἀδίβ ἀσθὶ ἴῃ ἀθῃ Ηδαρίγθι θη ϑύθθῃ. 

Παΐίβ Ῥμούϊοβ 'π ἀθὺ ΟἼ]οβϑβθ Ὀβολός 818 ἁγιώτατος πατριάρχης 

Ὀοζθιοηποὺ σπιγά, χοισὺ ΠΣ αἀ16 Πονούϊοη 468 ϑομγθι Ὁ6 15, πὰπ υὑπᾶ 
ΠΪΠΊΤΊΘΥ Δ ΌΘΙ, ἀΔ8 ῬοὗΟΒ Βομοη ψοβίου θη 18ύ. 16 θ᾽ πϑύσῃ 8 ἴῃ θ΄ Πθπὶ 
Νδοβίγασ ΘΗ ]ΠΙομθὴ γ͵οτίο οὕτως ἐγώ, Φώτιος ὃ πατριάρχης σοῦθη 

ΘΙ Π6 ἢ ὑηδη ο θάγ θη Βονγθὶβ ἀα ίγ, ἀαβ 485 Εἰ γι ο] ορΊ κοη Βομοη Ὀ6ὶ 
ΒΘΙΠ6 6 Ζοιΐθη Πουροϑβϑίθ!]ῦ τπσυγχάθ. 

ἘΠΉΘΩ ἐογημηνιδ ροϑέ φμοην σιϑοὺ 416 Βοηυέζυμρ ἀον Οὐ ΒΟρΎΘΡὮ]6 
Ὧθ85 ΤὨθορπιοβίοβ, σοῖο ἀθὴὰ Καιβοὺ ἴωθὸ Ὗ (8198---820) σονϊαπιοί 
8.1); τὰ 416 οἱμοηύάτη] 166 6] ὰπρ' ἀογ Ῥ]οίύϊοβ- ΟἸαύθ ποῦ ὈΘΒΒΟΥ 
χὰ Ὀρ]οαομΐοθη, οὐἅμηθ οἷ, ἀδίβ, 80 οὐδ 41686 ζυυθὶ ἐ] ἀησθίθ Ω..61]6 

ΔΘ οἰὐογὶ χά, αἀ168 Ὡ16 τῇ ἄθῃ Νδοιηίγάροη οὐθὺ χυγοιξθῃ ΤΟΊ] θη 
ΖΘΒΟΒ16}}ῦ. [Ι|πη5 προιαηΐθ Φδλγμυπαάογὺ [81 ἀ16 Αὐΐδβϑυπρ ἀ68 Εἰγ- 
π]ΟΪΟΡΊΚΟΩ 51:0 Π6γ. Ε]η6 ΠΟΟῊ Θηροτθ Βοϑυμχημαπρ' ἀοΥ Ζεῦ ογριοθί 
ἀοΥ ὙουρΊθΙοἢ ἀ685 ΠΟΧΊΚκοη ἀ085 ῬοῦΟΒ ταἱ ἄθτιὶ Εἰ γιλο]ορίκοη.5) 

1) θεδῖίβ ἀ16 Πασηυηρ 8:0 πΙ οὗ, ψ|6 ΕΘΒΟΙΗ͂ (016 οτίμορε. δύο ἀν 
ὈγΖ. [υυἱογαύαγν, Ηθ14610. 1888, 5. 32 Α) ψ|}1, δυῦ 16ὸ ἄθῃ δή αίβθη (886--- 912) 

ὈΘΖΙΘΠΘη Καμπ, ιγα 1π| [οϊοάθα ΠΟΘῊ ΜΈΠᾺ Βογνογίγοίθῃ. 
2) οὶ. ἃ. ὙΥομῦΖοὶ, διύχαμρθθον. ἃ. Κα. Ῥυ. Ακαδᾷ, 1896, 5. 484 Ε᾿ Αυῇ ἀδὰ 

7υηροὰ Ὀτγβργιηρ ἄἀσγ τηθιβίοη Ὑϑιοσ ἀηΐθη Ζὰ ὈΘΒργθομοημάθη Ζαβαὐίζοιίεϊθ 

ταϑοηδθ τηϊοἢ σαογβὺ ΝΥ. Ὀγ ΓΟ δα θυΐγθαμα, ΑΧΚ1168 ἰσρο 8Ὶ ψΘΟΒΟΒ ΓΙ ΘΌΘῃ, 

Θ.6 Νὴ .8 Αὐυΐβαῦχζ οσβοῃῖθη. 16 Βανϑῖβα ΕἿΓ ὉΏΒΘΙΘ σϑθιβδὴθ Βοδαυρίυπ 
σἰαυθίθ Ἰοὴ τ 80 ΘΕΙ͂ΟΣ υπὐθγαχίϊο θη Ζὰ 80]]6}. 
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Ηδϑὺ 8116 ΕἸππᾶπαάθ, πθί θη ἔγμοΥ σόρθὴ 416 ΑΠηδμτη6 ἀ6Γ υπ- 
τα τὐὐθ! θάγθη Βοπαίζαπρ ἀ65 ΙΧ κὸη ἀαγοὸρῃβ ἄθὴ ΕἸ ΥΙΟ]ΟρΡῸΒ 6Γ- 
ΒΟΡΘη πυγάδῃ, 5]ηα ἀυγχορ ἄθη Ευημὰ 468 δομβύίθῃ Τοχίθθ ἰθβϑιἐρῦ. 

ΜιΡ νϑυβολπιηάθηάθη ΑἸΒΠΔΒσηΘη ΚΘγΘη 8110 ἄθη ῥητορικόν Θηΐ- 
Ἰοβηΐθη (]οββθὴ ἀθ5 Εἰ γι ]ορΚου ἰπὰ ἄθῃ Οὐἄθχ (ὑδ᾽θαπμ8 ΜΊΘΑΘΥ, 
78. ὈΠ ἴῃ αἴθ Κἰοϊηβίοη Κι] προιίθη πὰ ΟΠ ΥΘΙ ὈΘΆ]ΘΥ ογβίγθοκύ 
516} ἀϊ6 Εἰ θογθιμβύϊππθηρ. ΝῸΣ 8η σϑηίρθῃ ϑί}]θη μα ἀδ8 Εἰγ- 
ΤΥ ΟΪΟΡΊΚΟΙ ΘΠ ΒΠΟΙΥΤΠ65 ΡΥΟΒΔΙΟΥ - ΕὙαρτηθηῦ ΤΟΥ, ΜΙ606 4165 οὗνγϑ 

ἄϊα σοὴ 1618 Ὀδμδη 6] 6 ΟἼ]οββο Ἦ δ᾽ ὅς (Βογτηοβ 26, 251) σαιρί. 
τὰ ἔιρθ, ἀδηῦ ΔΟΥ ΤΟΒΟΥ 5ιοὴ 80] ὅϑὺ δὰ {{τ061} ἅδον ἄἀθῃη ὕταηΐδηρ' 
ἄφν ὑὐθογοὶ πβεϊτπαιαθηροι ἀπά ἀ16 Ατὸ ἀν Ζυβάνζο Ὀ1Π46, δυίβογάθιι 
οἴη Κυγζοθ Ργχγοθοϑύϊοκ Ὀθὶ. [Ϊὶὰ ἄθῃ ἰϑύχίθη Βιυομβίαρθῃ 468 Εἰὐἰγ- 

ΤΔΟ]ΟρΡΊΚΟΙ δ᾽] θη ἀϊ6 ῬΒοίϊοΒ - Εἰχοουρίθ σογϑάθζῃ ἄθῃ αταμπάβίοοϊς 
πα Πδμτηθη, ἴθ ΘΙ σμθη ἀ16 ἀὔγσοη Ζυβαϊζα δὺ8 δπάθγθα (6]]6η 
ΒΙΠοΙησϑργοίβε 51η4: πδη υυρ]θῖομο 2. Β. 6]ο886 Τρίβαλλοι Ὀ18 Τρί- 
στοδα ταὶ Ῥμοίϊοβ (θα. Ρούβοῃ 1822 5. 618 84); ἀ16 ΑΡτθομαμρθα 
4.8 γι Ο]ορΊΚοα πδὸ ἀ6Γ [6 Βθηΐοὶρθ Β61Π 0 (]Οββθη 5|πὰ: 
1) Τρίβαλλοι --- τοῖς ἴθ] ὺ Βὶ -- 4Ζημοσϑένης Ὀ18Β ἔχειν [6Ἀ]} 
«48 --- Ὡβ0}} κατατρίβοντας πυροξαρί: .,Ἅ)ὺ δὲ "ἄκρατος ὑπολαβὼν (Ὁ) 
τοῖς ἀσελγεστάτοις τῶν ᾿4ϑήνησι Τριβάλλων, ὧν ἕκαστος οὐδ᾽ ἂν 
τῆς αὑτοῦ μητρὸς ἀπόσχοιτο οἰνωμένος“ (οἰνώμενος 4.8). θη ρο- 
Ζιοσίθῃ ΒυΖδη μο . γουτᾶϊ 4848 δὺ8 40η ΤΥὙΒΔΩΊΚΟση οὐοὺ Ηδγοαοὺ δὰ 
[6] θβθηθ οἰνωμένος, ἀ6Υ π]άοη! ομ6 αδάβηκθ, ἀ1θ γϑυβοθγόοῦθμθ (16- 
ἸΘμγβαιη κοῦ: βομοὶπὺ ᾿ἢτὰ ἀοοῖὶ Τρίβαλλος Τὴ ἀσελγής δὺ8 οιηοβ- 

Πθη65 ὅ4, 89 θοκαπηῦ, υπα Κδηπίθη ἀἄοοῖ αἰ ᾿ϑήνησι Τρίβαλλοι 
ΠΒΟΒ ἀ6η ἄνω Τρίβαλλοι Ὀ61Ὶ Ατ]δίορμαποθ (Υδρ. 1528) ρου!) οθὺ 86]. 

2) Τριβωνευόμενοι (Τριβωνευόμενος ΚΒ, .«μαινοι 44) ἡ τοιαῦ (8. ἡ 

τοιαύτη 44, ἤτοι ἀντὶ --Ξ ἀν Ῥμοί. ΗδΥρο]π.) --- ἀντὶ τεχνάξοντες 
Β -- ἀκβ [ο]ροηάθ ἢ [610 4.8 πὶ Ρ)ιοῖ. Ηδαυρ. (ἀθγ ἔν ἀντὶ 
τούς; ἀπὸ) --- δὰ ΒΟ, 8 συροῦρι: τρίβων γὰρ ἔμπειρος" .,»καίτοι 
σὺ τριβωνότερα τὰ τοιάδε (τοιαῦτα Β) καὶ ἀκχριβέστερα“. ΥΠ]. 
ῬΒούϊοβ υπᾶ [16χῖο. Βδοιπι. τρίβωνος" ἐμπείρου, ϑαϊάαβ τρίβων" 
ἔμπειρος. θαΐίΒ ἀ48 ΟἸϊαῦ ποῦ δὰβ ἀθὺ (]οβϑβ Τριβωνευόμενοι 
βίδιητηί, ζοὶσὺ Ηδυροκγαίϊοη, ἀδ!8. 68 δυθηϑουγθηὶρ Ζὰγ (Ἴ]ο886 Τρίβων 

σοιιόγέ βυ14848 ἀπὰ ῬΒοΙΙΟ5), σϑίοθ ἀ! 686 106. 6116 Ὀθααΐζθμη, ἀθυθη 

1) θδ8 βδοβνουβα]ίηϊβ ἰϑὺ ΒΟ χζ. Β. ἴῃ ἀοΓ Ὡὰ 'π Β δυμδα]ΐθηθῃ 

ΟἸοββ Φλαῦρον᾽ φαῦλον ἢ κοῦφον κακόν. διαφέρει φλαῦρον καὶ φαῦλον᾽ φλαῦρον 
μὲν γάρ ἐστι τὸ μικρὸν καὶ κακόν, φαῦλον δὲ τὸ μέγα. ,ἐνεμέσιξε δὲ καὶ ἀπε- 
φλαύριξε τὰ λεγόμενα". ΤδΔ8 ΟἸξαῦ 9610 Ὀ61] Ῥμούϊοβ, ϑυϊᾶδβ ὑπαὶ ἴτὰ [ΙΜΟΧ]ο. 
ΒΟ. 9)48 βοϊΐθῃβ ἀποφλαυρίξω 5ἰδιητηῦ ᾿8 ΡΙπΠάδγ οὐογ Ηθχοαοῦ. 



θ2 ΕἘΤΥΜΟΠΟΟΘΟΙΟΙ͂Μ ΑΕΝΌΙΝΟΜ. 

οἷπθ Θυ61160 πιθοῦ ἀ845 ΒΟ] ΠΙΒΠ.Π) 1580. Π6Υ ΒΥΖδηθΠΟΥ δδὲ 

Ὧἀδ5 σον ]ίο τρίβων τὰ τοιάδε ἀὺ8 ΕυγὶρΙ468 Μϑάθα 686 σαοβίοβ]θῃ. 
3) Τριβωνοφόρος --- γράμματα 44, ὅ ἐστι γραμμάτια Β. 4) Τρίγληνα ---- 

ἀππίων 4. --- Ατὰ ΒΟΒΙαΙΒ οἷ ΗοιποΥ- ὅθμο] ]οη χυροξάρί. ὅ) Τρέ- 
γωνον (61]. 1) πὰὺγ Τρίγ. δικαστηρίου ὄνομά ἐστιν ἴσως Βὶ Δὰ8 Κοη- 
7οΚίυγ --- καὶ ἔβη! 48. 06) ἘΤριγλώχιν δὰ8Β 8080]. 1]. 11, δ01. 
1) Τριγχός᾽ (μῸΥ 'π ΑἹ οὐδ] ίθη) ζυροίίρε οἶμαι παρὰ τὸ ϑρέξω. 
Π]16 ὙΥ͵ογίβθ, σσθῖομο 5] θϑίνογϑί πα 0} δαομ 'πὶ ΒΑΘ ΔΙ Δηὰ πη ἀπὰ 

Θυ 1485 ἔθ] θη, γουγαύθη 510} ἀστοι οἶμαι 8158 οἴρθῃθ Ζαΐμαὺ 408 Εΐγ- 

Ἰηο]οζοβ. 8) ἢ Τρίξω δὰΒ πἰομὺ τυμϑίουιβομου Ο06}16θ. 9) Τριήρεις --- 
λέβερνα ΒΚ 10) Τριηράρχημα --- ναυλισχόμενον Βα 11) Τρικέ- 

φαλος ὁ Ἑρμῆς --- φέρει ἡ δδὸς αὕτη Α. 12) Τρικάρανον --- ἀρ- 
γείας Α, ἀργίας Β Ῥμοί. 18) Τρίμνον (ο ὮροΥ Βαθιγ), ΠῸΓ ἴῃ Α 
θυ βα]ίθῃ. 14) Τριωβολιμαῖος 4, Τριβολιμαῖος Β. 15) Τριόττης --- 
τραχήλιος Α' --- κόσμος οἱονεὶ ἔχων τρεῖς Α' --- τὸ ὕσσους 4 -- 

ἀμβλυώπειν Α --- ἐν τῷ τ ἴθ] 48; πυροπίρί 0 -- ῥητορικόν. 

160) ἘΤριόπιον δὰ8 Οτοβ. 11) Τριπαῖα (8ο Βι, Τροπαῖα.4). 18) Τρί- 
ποδὰα --- κειμαινην 4 --- μαντικὸν τοῦ ᾿Απόλλωνος 4 Ῥβού. 

αθπὰρ ἀθγ Ῥγυόθθη: Ἰοἢ ρα μηχα, ἀδίβ θοῦ ἀθὺ ῇ οτὲ ἀ1 686 ὺ 
ΔΠΟΏγΙΏΘη Ῥγτοϑβαβυϊζοκθο ἀυγοἢ ἀ88 σϑηΖθ ΘΓ ἀθυβ6 106 18ὺ;: τυϑ δι 
ἀϊ6 πιϑιβίθῃ β:πᾶ Ἰυπρσθη Ὀυβργαηρθ: Θ᾽ ΠΖ61Π6 βύθθη ὩΔΟὮ ἀθΥ Θα6]]6η- 
ΔΉρΡΆΌ6: ἐκ τοῦ ῥητορικοῦ; ἀΔ[8 810 πιϊῦ σΈΓΙΠρΘΠ Αὐβηδθτηθη (2. Β. 6]. 
Βινεῖν: ὑπὸ δὲ ἀστυφίας καὶ πλήϑους ἐτῶν βινεῖν εἴργονται) ΤΌΤ ἴῃ 

γι θέον βοῆθη (]ΟΒβθη θυβομθίηθη, θϑυγθιβὺ πιο ῦ, 10 10ἢ ἐγ ΠΟΥ ΘΔ τη, 
ἄαίβ ἀθὺ ΝΟΥ ΆΒΒΟΥ 516 ἴῃ β6 θη ΕἸΧΘΙΡ]ΔΥ ἀ08 Ῥμοῦοβ βοθοη [8πᾶ, 

ΒΟΠάΘΙ ΠῸΪ, ἀδίθ ο΄ (ἀθβοβιηδοκ ρσοπὰρς δαίζθ, ἀ1686 σὑηθίου ΒΟ ἢ 
Μυβίογθθιίβριθὶθ ἴῃ ἀθγ θμοὶ ΠῸΣ δὰ σῃθίουιβοθθ (]οββθὴ σὰ δίρθηῃ. 
θη Ηογρδηρ 5860] 08ὺ πιδοιὺ 6]. 164 408 Ῥγοθοβύϊοκοα (μφῶ) ἀθαυΐύ- 
10. Νοῦ ἄθπὶ δὺ8 ἄθπι ΒΕ μοίουικοη 468 Ῥμοῦοβ θη θμπέθῃ ὐῦοκ 
Παὺ ἀογ Ὑουΐαββοσ ἀθ8 Εἰὐγπιο] οί κοηῦ πδομύγαρ! ἢ Ὀ6Ὶ ἀθγ ΑΙ ΒΟΥ 
ἄογ οὐ χὺ γϑυϊογθηθῃ (]οβϑο βλαύτην συπᾶομϑὺ δὰ Πδηάθ οἰπροβούχί: 

»Βῖη Οἷα Βπάοϑέ ἄχ υπίου ἄθιῃ [θη βλαύτηνα. ΝΌΟΝ 5ρδίδσ 
ιρίθ Γ΄ ἀἄδῃη οἷῃ ψγοϊοσθθ ΟἸδαῦ, θἰπίδοθβ ἀυγομ  ἴθγμογό. δηρθ- 

ΒΟΒ]Οββθη, πἴησα: ἦν γὰρ αὐτῇ ἱμάτια {δύο» ὡς καὶ περιξωμάτια καὶ 
ἀμπεχόνια δύο καὶ χιτῶνες. 

45 Εὐγιλο!ορίκοι σἰοθῦ, ᾿πάθπι 68 ἀϊθ ρουπρί ρσιροηῃ Ζυξϊμαίθη, 
ΜΘΙΟῆ6 ῬΒούΐοΒ δὰ8 ΘΙ βθηο. [οΚυΐγα τηδορίθ, ἀπίθυ 8θίηθπὶ Νϑιηθῃ 
Δη γί, 485 Γοχί Κοη ἀθβϑβο θη ΔΌΘΥ ἈΠΟΙΥ͂ΠΙ 8158 τὸ ῥητορικόν οἸὐϊογί, 

ἄδῃ γο]ρη] θη Βουγθ 18, ἀαβ ἀ8886106. πιοαὺ γοη 164 θη 8418 Ὑ ουῖκ ἀ68 

ΡΒούϊοβ Ῥοίγδομίθί σὰἪ σαγάθῃ Ὀσδιθηΐθ [6Γ Υἱϑὶ Ὀθβοβά ιμίθ 

Ῥαϊγίαγοιῃ μδὺ 68 ΒΙἍοβθΥ πἰοῦ ταῦ ΟἰβθΠῸΥ Ηδηά ροβοθγθΌθῃ, 
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ΒΟΙαΘΥΝ ΠῸΓ ἀθῃ Ρ]αῃ οηὐνοσίοη, ἀ16 Θυ6]]6η ΠΟΥ οἰ ΒΟ ἀπά 
ΥἹΘ]]οιοδῦ ἀκ8 χὰ ΕΧΟουριθσθηάθ βϑζθιο πού. ΕΠηὴ ἀδγαγίροβ ὙΥΟΤΚ 
Κομηΐθ πη ἄθπὶ Κγθὶϑθ βϑίῃϑυ β΄. 19 Υ πᾶ ΗΠ] ἔβαν ἕο ΘΌΘηΒΟΟΙΪ 
815 ἀδέσποτον, 418 τὸ ῥητορικόν, ψ16 415 ὕευκΚ ἀθ8 Μοιβϑίθιβ 8618 

ὃ ο]έθη, μπᾶ ογβύθυθθ παύδ!ο ἀπὰ Ἰοϊομίοθίθη ΕἾ ἀθη, σι μ᾽ ἰπ 
ἈΒΏΠΟΒθη Αὐῇγαρ θη ἐτυμολογικόν γογίαίβία, 4848 56116 ΘΙ ΘΏΘΗ 
Νϑιβθῃ πἰσαὺ πδηηΐθ πὰ πἰομὺ πϑπηθη 580]]86.1) 

Ῥμούϊοβ 80] ϑὺ δθϑὺ μαὺ ἀϊθθ ἐτυμολογικόν ἴῃ ἀυγομδὺθ ἀοΥ- 
ΒΘΙΡΘη ἴθ 186 1π βϑίπϑῃ ἰοἰχίθη σου θη Ὀοηαΐχί, τπτ]6 488 ῥητορικόν. 

10 .6ῃ Βονγοὶβ Ιου σιθοὺ ἀ160 181. ΑἸαρἈ}] Ομ 16. [Ιοἢ. τπὰΐβ οὔνγαϑ 
νυ θυ ΔΌΒΠΟ]ΘΗ. 

Αὐϑ ἀ68 Ηθ]]δάϊοα ΟἸχϑίοιμδίηϊθ μαὺ Ῥμοίϊοβ βοι υϑὺ 'ῃὰ ἀδθὺ 

ΒΙΡ]ΠΙοὗΒΘ Κ᾽ δηροία σὺ (029 "ἢ 88 6. Β6Κ.): ὅτε οὗτος μέν φησι οὐχὶ 
ΜΜαγνῆτιν ἀλλ᾽ Ἡρακλείαν καλεῖσϑαι τὴν λίϑον ἥτις ἕλκει τὰ 

16 σιδήρια. πολλοὶ δὲ ἄλλοι τὴν αὐτὴν καλεῖσϑαι καὶ Μαγνῆτιν καὶ 
“Ηρακλείαν λέγουσιν, ἀποδιδόντες καὶ τὰς αἰτίας τῆς διαφόρου 

ὀνομασίας. ἘΠ Ιδὺῦ ΒΘΙΥ ΔΕΥΒΟΒ ΙΒ] 16}, ἀαἴβ᾽ Δ8 θη 61 Η6]]8Δ 108 8η- 
αοξμγίθη ΥΥ̓ οὐύθη. ἀῖθβοὺ ἀπ οκαμηΐθη Αὐΐογθη 416 (Ἴ1οβ86 468 θη μὰ 
βίδιηταῦ: Μαγνῆτις" ὅτι ἡ τὸν σίδηρον ἕλκουσα λίϑος καλεῖται σιδηρῖτις 

40 καὶ Ἡρακλεία καὶ Μαγνῆτις καὶ Μυδία᾽ σιδηρῖτις μὲν ἀπὸ τῆς δυνά- 
μεως, ἣν περὶ τὰ σίδηρα ἐπιδείκνυται. εἰ βούλει δὲ καὶ ἀπὸ τῆς 

ὄψεως, ἐμφερὴς γάρ ἐστι κατὰ τὴν χροιὰν ἀργῷ καὶ ἀκαϑάρτῳ σι- 
δήρῳ᾽ φασὶν δὲ καὶ διότι ἐξ ἀρχῆς εὕρηται συμμεμιγμένη τοῖς τοῦ 
σιδήρου μετάλλοις. ἀλλὰ διὰ ταῦτα μὲν σιδηρῖτις καλεῖται, Ἣρα- 

ῶ8 κλεία δὲ ἢ διὰ τὸ ἰσχυρὸν καὶ καρτερὸν τῆς ὁλκῆς, ἢ μᾶλλον διότι 
περὶ Ἡράκλειαν τὸ πρῶτον ἐφάνη" “Ηράκλειαν (δὲν οἵ μὲν [παρὰ] τὴν 
ἐν Πόντῳ φασίν, οἱ δὲ [παρὰ] τὴν ἐν Σαμοϑράκῃ. Μαγνῆτις δὲ ὅτι, 
ὥς φασι, ἄνδρες λιϑοφόροι Μάγνητες εὗρον αὐτῆς τὴν ἐνέργειαν" αἵ 

γὰρ κρηπῖδερ, ὡς ἔοικε λίϑους ἔχουσαι βαδιξόντων ἠρέμα προσ .... 
80 Μδῃ γυϑυρίθιοῃθ Βιθγιαῖῦ 416 Ὑ͵ουίθ 468 Ῥμοῦοβ ἰῃ ἀθὺ 131. ΑἸὰρ}]- 

Ἰοομβομθη ΕἾαρθ: Μαγνῆτις --- ὅπερ ἠρώτησας --- καλεῖται ἡ τὸν σίδη- 

φον ἕλκουσα λίϑος, ὅτι Μάγνητας ἄνδρας λιϑοφόρους ἀρχηγούς φασιν 

εὑρέσεως αὐτῆς γενέσϑαι καὶ τῆς ἐνεργείας εἰς γνῶσιν ἐλθεῖν" λιϑοφό- 

ροις γὰρ ὡς ἔοικε κρηπῖσιν ὑποδεδεμένοι οὗτοι, ἐπεὶ κατὰ γῆς (τῆς Ὁ) σι- 

1) ΥΩ]. ἀθπ βολ]αῖβ ἄἀθ8 πᾶομϑίθῃ Καρὶὑ6]8. 

19, ὅτε ἴδ] 0ὺ ΒΒ 21. καὶ ἀπὸ] καὶ ἐπὶ Β, καὶ 6} Δ 248. καὶ διότι Β, 
βὰ καὶ Α συμμεμιγνυμένη Β 24 μὲν 681} 4 20. καὶ καρτερὸν ΤΙ 

26. τὸ 908}0 Β Ἡράκλειαν π8δο} ἐφάνη 9610 Β 21. ἐν 
Σαμοθοῤκη ἐς Σαμοθράκην Β 38. Μάγνητες ἴδ} Β 29. γὰρ ἴ6}}0 

τὺ κρηπῖδες Θπαοὺ Β, Ἰλ[8ὺ ΔΌΘΥ ἔδϑὺ 61η6 Ζ26116 (ἔδυμι ἂν οὔσα 40 Βυ0}- 
ἀαὈο) ἔτοὶ προσ) Α θηάοί 
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δηρίτιδος ἠρέμα βαδίξοντες γένοιντο, βάρους τινὸς καὶ δυσκινησίας προσε- 
χομένων τῶν ψήφωντοϊς σιδηρίοις ἀντελαμβάνοντο. ϑαῦμα δὲ προσπίπτον 

αὐτοῖς καὶ πρὸς ξήτησιν τῆς αἰτίας ἀνακινοῦν τὴν εὕρεσιν παρασχεῖν 

τῆς ἐν τῇ λίϑῳ δυνάμεως. οὐ μόνον δὲ Μαγνῆτις αὕτη καλεῖ- 
ται ἀλλὰ καὶ ΜΤυδία καὶ Ἡρακλεία καὶ σιδηρῖτις δεῖ γάρ 

ὅσοι σπουδαιολογουμένῳ περὶ ταῦτα καὶ ἡμᾶς προσφιλοτιμήσασϑαι -- 
ἀλλὰ γὰρ σιδηρῖτις μὲν ἀπὸ τῆς ἐνεργείας ἧς περὶ τὰ σι- 
δήρια ἐνδείκνυται εἰ βούλει δὲ καὶ ἀπὸ τῆς ὄψεως" ἔχει 
γάρ τι ἐμφερὲς κατὰ τὴν χρόαν ἀργῷ καὶ οὔπω διακαϑαρ- 

ϑέντι σιδήρῳ" ἀλλὰ καὶ διότι ἐξ ἀρχῆς εὑρῆσϑαί φασιν 

αὐτὴν τοῖς τοῦ σιδήρου μετάλλοις ἀναμεμιγμένην᾽ Ἣρα- 

κλεία δέ, ὡς μέν τισιν ἔδοξεν, διὰ τὸ ἰσχυρὸν τῆς ὁλκῆς καὶ 
καρτερόν. μᾶλλον δ᾽ ἂν ῥηϑείη τὴν ἐπωνυμίαν ἕλκειν διότι περὶ 
Ἡράκλειαν τὸ πρῶτον. ὥς φασιν. ἐφάνη" Ἡράκλειαν δὲ οἵ 
μὲν τὴν ἐν Πόντῳ ἱστορήκασι, τοῖς δὲ ἡ ἐν Σαμοθϑράκῃ ἔδοξεν. 
εἰσὶ δὲ οἷς ἑτέρα τῆς Μαγνήτιδος ἡ σιδηρῖτις νομίζεται, ἣν καὶ λαμ- 

πρὰν ὅλως καὶ διαυγῇ φασιν εἶναι καὶ μαρμαρυγαῖς ἀργυριξούσαις 
χαρασσομένην δι᾽ ὕλου τοῦ σώματος. εἴη δὲ καὶ Μυδία τὴν κλῆσιν 

ἴσως ἀπὸ τῆς πόρρω πατρίδος τῶν ἐφευρηκότων αὐτῆς τὴν ἐνέργειαν, 

ἢ εἴ τι ἄλλο τις ἀπὸ τοῦ πελάγους τῆς ἀρχαϊκῆς ἱστορίας Χαιρὸν 

λάβοι ἀναλέξασϑαι. 
Παΐίβ 416 (]οϑθθ ἀ68 ἀἀδπαϊηυτα ζυχὰ ο]αΒ ἀυχοι Ζυ4]] γοτ- 

ϑύ τη π6 1 Ἰδὲ, 8:6 ηὐ 1646 γ.1) Ζα ουρᾶῃζθηῃ 18ὺ δὰ8 Ῥμούϊοβ προσζεχό- 

μεναι πὰ ἀογ ᾿ἰοϑὲ ἀδὺ Οἰθβοβιοῃίθ, βοάδμη ἀ16 Εγκιἄσιπρ 468 
Ναμθη “υδία,. πὰ α16 ϑεμοιάσηρ ἀοΥ ΜΜαγνῆτις υπὰ σιδηρῖτις. 

516. ροιΐ δυΐ ἀ65 Ἠ6]] 6108 οἱσϑῆθ ἀπβιομέ, ἀδίβ Μαγνῆτις υπὰ Ἧρά- 
κλεια λίϑος γϑυβοβὶθάθῃ 8616 (85 Πιοροηΐδη, το]. Βοβο] οι σὰ Ρ]αΐο 
Ιοη ὅ88 ἢ υπὰ Ηδβυοῦ ΜΜαγνῆτις) παγίοκ. 

Π)αἴβ Ῥμούϊοβ πὰ ὐθηυηαπη Ὀοπυὐχὺ 1ϑ5ὺ, ΙΓ ΒΟΠΟη γοθη ἀΘΥ 
Ὀ61 1ῃπ| ζογβύδγίθῃ Ἀπογάπαμηρ ἀογ ΕἸΚΙΓΆΠ ρθη ΠΙΘΙη8 Πα ΔΏΠΘΏΙΏΘΗ : 
85 80} 8 61 ΥΊΒομοθη σπάθη πϑῆτη Γ᾽ ἀ88 (ἰθβϑοβι οι ο μθη γουδι8. 
θ᾽. Εὐκιᾶγυμρ σοῦ ΜΜαγνῆτις σομῦτί γοὸῦὺ Ἃ16 γοὸὰθὰ “υδία. Ὠ)αίβ 
ῬΒοὗοΒ ὑπὰ (δ.  οΥἌΒΒου ἀ658 Οἰθ μα πῸ Π] ΠΑ ΠΡῚΡ ΥῸΠ ΘΙΠΘΠΑΘΥ 
ἀϊθβθὶθα υ6}16 θεπυΐζθη, ἰ8ὲ μδὶ ἅθγ τὄγεπομθη ὐ θΘγθι μβυϊτηπαπηρ; 
ὈΘΙΟΘΥ ΒΟΠοη 8 510} γθπὶρ ΔΒ ΒΟ ΘΙ] 108: θη ἸΓΚΙΙΘΉ, 716 8116 
ΗργδυΒρΘΌΘΥ ποὺ Βοομὺ ἀππθθηθη, Ηρ] ἷο8 ἅ16 ΘῈ6116 δύ, 80. 180 

1) Ιοἢ οὐνᾶμηθ βοθοῃ ΒΊΟΥ, ἀδίθ Κϑίπμοσ ἀοΥΓ χοογσρύίοσοθῃ ἀθ8 ΟΣ Θ8 ἴῃ 

Βθίμοια ΕἸΧΘΙΩΡΙΑΥ ΤΩΘὮΓ φο]θβθη μαΐ, ψϑᾶοσγ ὅδ Ὑϑυίαθϑοσ ἀθ8 Εὖ. τηδζτι. 
(ῦ718, 8 81), ποοὰ ἀθὲ βοροπδηηΐθ Ζομᾶγαθ (Απίοηϊοβ Μομδοβοβῦ τ. 1880), οἄθτ 

ἀογ να]ὰ χὰ Ὀδθργθομθηαθ ὅγστμθομ, 1)16 Ὑουβυιμσ θ᾽ ας δῦ βοθο ἄθῃ μχϑπλθ]- 

ΒΘΙΏΘη Ατομοῦυροβ 8]16 1 Πμμ βου σα οἰ ΓΟ η. 
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65. Θἰπἕδοθ πητηδρ]οἢ, ἀὰ Ὀ6149 416 Ὕϑυβθ ἀθββθίθθηῃ ἴῃ Ῥγοβᾶ δυΐρο- 
Ἰδϑὲ σϑῦθῃ πὰ Ὀθι46 416 Απϑιοιμΐ ἀ65 Ηδβ]]δάϊοβ Κουγρίθγθη πα δυΐ 
5610 6 ΘῈ6]]6η Ζυ ΟΚρΘΙ θη: 68 ϑηὐβρυιομῦ ἀ165 ἀογ Αγ 468 Ὑ ουΆΒΒο 8 

ἀ65 ἰθῃυϊηθηι, ἀ6ΥΓ ἢἷθ ζογ δἷμθ Εἰπβομοιἀπηρ [810 πὰ ἀ16 5βύγοὶ- 
ἔθηάοπ Απβιομίθη 116 ΡΥ ΠΘΡΘη Θἰμδπάο 8061} 0. 80 Ὀ]ϑὶ δύ ΠΥ 6ἷῃ6 
ΜορΠοβκοιῦ: ΡΒ οῦϊοβ βΒοργοιθὺ ἀδ8 αἀθηαϊ απ 88, 6] Ομ 68 
τη ἰπ ΘΙΠΘΙ γΟΪ]Βὑδηάῖροτοη Ηδη ἀβολγ γουϊαρ. Π6γ Ηοτ- 
ζδῃρ ᾿ἰδὺ 80: Εἴη ΕΣ ΠΠΘΥ ΠΡ 8η ἀ88 ΑΠΖΙΘμΘη ἀπα Αὐδβίοίβοῃ (νυνὶ. 
ἀδ8 61] Ῥμού. Ε]ρσοπμ 6) 468 ΕΠβθὴβ ἀιγοὰῃ ἄθη Μαρηῃθὺ ν1}}} (ΘΓ 
ἔγοϊησθ Ῥδίγδγος Ζὰ ΘΙΠΘΥ ΘΥΡΘΌ] ἸΟἤθη Βοίγδοῃυμπρ; Ὑϑυνγθπάθῃ: 808 
σοΙθηγίοσ ἘΠ ΘΙ Κοιὺ βομιθθῦ ΘΓ Φ ἸΒΟ ΘΠ ῚῺ Θ᾽ Π6ὴ ροτδιητηδυϊβομθη ΑὉ- 
Βο δῦ δὰ8 ϑίπθη ουκ, 6] 65 Δὲ ροῖδάθ Σὰ Ηδηᾶ σγ8τ.ἢ) 

16 Ζ16η6 ἀϊ6 ϑυϊηηθ: Ὧ848 ἐτυμολογικόν ᾿ΙΒῦ πδὸ} ἄδπη [μ ΧΙ ΚΟ 

465 Ῥμοῦιοβ ὑπὰ νοῦ ἀν 131. Ατηρ] μ16 ἀθββθ θη γογξαίβῦ: 68. ϑὺ 
ἄδιη Ῥαϊγ γομθη πιο ΠΥ Ὀοκαημῦ, ΒΟΠαΘΥ ΟΥΓ δῦ 68 δος πδοἢ 

Βοϑί πη 56 1η68 Θγβίθῃ Ῥαἐυ δ ομαίθθ ταῦ οἰ σοη δ παϊροη Ζυβῆζθη γοῦ- 
ΒΘ ἤθη, ὑπὰ ΖΥΆΣ 88 ἀθηβοίθοη Ηδηἀβο ΥΠ θη, σϑοῃθ ἀοΥ Ὑ ΟΥΆΒΒΟΥ 
ΘΌΘΠ 8115 Ὀαπυαΐχίθ. αἴθ 65. ἴῃ βϑίπθῃ Κσθῖϑθ υπὰ 1 βοῖπϑη ἀυἵ- 
ἔσαροϑ γνογΐαίβὺ 1ϑὺ πὰ ἀδ]8 ψιῖγ ἀθιηβοί θη Μίδπηθ, ἄθϑβθὴ ρϑυγα {ρ' 
ΔΗΏΓΘΩΘΠ 465 ὙΥ ΥΚθη δῦ 8160 δοιθίθη ἀ68 ψϑιβύρσοη ΓΘ Ό6Π8 ΜΓ γΟῊ 
δὴν σὰ 98 }Υ ἸΠΘΩΣ ΘΥΚΘημΘη πὰ τὔγάϊροη ἰΘΥΉΘη, 80} ἀ16 ογβίθ 
στοίβο ρυδιησηδίϑοηθ ΕἰποΥ Κ]ορὅα]θ υϑγάδηκθη, στὶγὰ ΖῸΓ ὑπυχηϑίδίβ- 

᾿ΙΘμθη διομοσμοιῦ πογάθη, βοραὶα τὶν ἅδον α16 ἔγἄμοσθπ ὅῬο}] 586 
ὨΪηδΔὰ8 ἀυΤῸΒ οἷη ἔδϑίθϑα ΖθΌρΠ!8 Ὀθυγθίβθη Κὔμπθη, ἀαίβ ἀΘΥ οἱρθηῦ- 
ΙΘὴθ ὙΟΥΆΒΒΟΥ ὉΠΒΟΤΟΒ ὙΘΥΚΟΒ ἀπίου ἔγθιημάθυ Ο θυ] οι ὰπρ' ΒΟΙΓΙΘῸ 
ὉΠα 1ῃπ| γο οἰπμθπὶ ἐγ 416 (ὐγδιηπηαῦ κα απα Εἰὐγτμοϊορίο ΘΠ 510} 
᾿π ογ βϑιθσθηάθα ὨΟΒΘη ΟὗΠΠΘΥ α16 ὐάζοϊο ὈθΖθισῃηποὺ γθη, 416 ΘΓ 

Ζ ΚΟΡΙΘτ αι Βαύζθ. Π16808 ΖΘΌΡΉΒ, ὑγθί θη 95 416 Β.61}η6 ἀ6ὺ ὈΙΒΠΟΥΊ ρθη 

1) θῚ1᾽6 ψογχβῦχηταθ απρ ἀθ8 Ασομ ῦῦροβ ἈΠΒΟΤΟΣ Ὀ616η Ηβηαβο τ θη 468 

αδπυϊπυτη βομοὶηὗ ἀυσο ΑὈτδιίβοῃ ἀ68 υμπύθσ Τ61168 6Θ1η68 Β]αὐΐθβ νϑγυγβδού. 
Βα]ὰ ἀδγϑυῦ ζοϊχὺ 'πὰ ἄθῃ Ηδηάβου θη ἀ16 6]ο886 άκαιρα: ἀπὸ τῆς μάχης᾽ 
ὁ δὲ ἰχθῦς καϑ᾽ ὁμοιότητα ἀπὸ τοῦ εἴκειν καὶ ὑποχωρεῖν δειλὸς γάρ. Μογδὰβ 
μοῦ Μάκαρες, 8110 Ἰ,οιμτηδίδ ὈΘΩΊΠμΘῺ ταῦ μακ. ΕΒ ἰδὺ 8180 υῃτηὅρ! οι, 1πὶ 
Ι,διησηα άχαιρα πὰ Κουτρβίογθη; δὺο} ψἄταθ ἀ16 Ηθυϊοιθαπρ 468 ΕἼΒΟΒΠΔΙΏΘῺΒ 

ἄδζὰ ποὺ ρϑββθῆ. 88 [πᾶ οὐναγίθη ΜἹΓΣ 80 ΟἸΘΒΟΥ δ 6118, δΌθυ ἀ16 
ζοβαυηΐο ΕὐκΙἄγυπρ, βονὶθ ἄδγ Απΐδηρ ἀογ ζυθιύθα, Καῦχα ἀμχταλὑθ] ὈΔῪ [0] ρθη- 
ἄδθῃ Ο]οββθ ἰϑὺ γϑυϊοσθῃ. 88 ρμϑρὺ δυΐῇ ἀϊθβοὶθς Βοβομδαϊσαηρ 468 Ασομοίυροβ 
ζχυγῦοκ, ΖνΊΒοοι Ὀοϊάθη [μοοα βίθμθῃ ἴῃ Οοᾶ. 4 80 ΖΘ1]Θη - οὗνγα “΄, ΘΙἾΠΘΓΥ 
δοῖῖθ, ἱπ Βὶ οὗνα οἷῃθ σγ ]]6ὸ ϑβοῖίθο. ν Κὄπῃθῃ αἀ16 ατδίβθο ἀθβ Ασομθίυροβ 
ἀδηδοῖ ὈΘΥΘΟμπθη, ἄδσ Ὀπροῦθσ ΑΓ Θηΐβρσοομβθη μαῦθη πὶγὰ. --- ΑΒΗ] ΟΒ. ρομὺ 
Θαὐ ΟΣ αὐ ἀδθ ΓΟΧΊΚοὴ οὗδγ ἀδθ Εὐγτμο]ορίκοι δυοὰ ἀ10 86. Εγαρο (δ οΣ 
᾿Εγκομβώσασϑαι) πκυγὕοκ, δαυΐῇ ἀδθ 1οχίκου ἀἷθ 88. Εταρο ἅδον ᾿Εγγαστρίμυϑος 
(τ 4]. β1 488). 

Βοἰιτοπβίοίΐη, αἰοδβοῖ. ἃ. στίϑοϊ. ΕΠ το] ορίκα. ὃ 
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Βονγοῖβα οχρϑηχὺ πα ΔΌΒΟΒ]Ιοἰϑὺ, Ὀϊούθῦ ΘΓ ἊΠ8 8610 8, πάθη ΘΓ ἴπ 
ἄογ οὐ᾽ Ῥδβϑργοοβθηθῃ (Ἴοββ Ἧ χε οἰπθη αϑειτατηίθη Αὐξέχαρ δη- 
ἀουΐοῦ ἀπὰ ἄθη Ογαπα, ταῦ ΘΓ ἀθιβοί ρθη πιοὴῦ ἔοϊρέ, δηριθθί. 
Αὐΐροροῦθηῃ γᾶ 1π|, οἷ ΒΟΒό οι χὰ 1]. 1, ΟΟἿ ΔΟΖυβοιγ  Ῥ6η, γγ9]- 
Ο.68 ἀδηηδ}8 ποσὰ ΘΥΠΘΌ]1ΟὮ Οπλ ΔὨΡΎΘΙΘΠΘΥ ΑΓ, 818 ὙΙΓ 68 76 χὺ 1π| 
γ6ῃ. “1 Ἰοβθῃ: ᾿“ρίσταρχος τὸ ἦχι χωρὶς τοῦ 1 γράφει καὶ Διονύσιος" 
παρατίϑεται δὲ ὁ Διονύσιος τοὺς Ζωριεῖς λέγοντας ἅχι.1) 

ὍΘΙ οΥαββου 4658 ΕἸ γΙΟ]Ορ ΚΟ 188 δα 86 τσ γθη ΟὐἸὙΤΘΙΠ τη ἃ- 
{ΠΟΥ πϑημθη ἀπά δυΐβαυ ἄθη ΟἸδαύθη, ὑγϑομθ ΠΙΟΏΥΒΙ05. Δηρ τὺ Παΐέο, 
ΠΟΘ ἄθη ϑαΐςζ ἀλλ᾽ ἡ παράδοσις ἔχει τὸ 1; (4168 ψᾺΓ ἢ], Ὑ1Ι6 
1 ΠῚ ΘΥ, ΘηὐΒοΠΘΙἀ6η4 ἀ6 Γ᾽ βρϑϊοβίθ ρα Π]ηρ ἀ6Υ σΥἹΘοΒΙΒοθθη Οτδιηπηδ- 

ΠΟΥ, σ ομθ ἀθη Ναιηθη Ὑϑυα!θηθη, ἰδ Αποχηδ δῦ, ποὺ Απδ]ορβί. 

0)16 Πιομίογβίβ θη ΒΟΉ Θ Ὁ ΘΓ ΠΟΟἢ 88, ἀ16 Ατσραπιθηΐθ ἀδὺ δ γοιίθη- 
ἄθηῃ ΟὍρηοῦ δηζυϊγθη, ΒΟ θη ᾿ἢπὶ Ὠλ 1 |8]ρ: ἀ848 80116 ἀ6γ Ααΐ- 
ἰγαρσθθου ἰἤγη ἔγθ]Π]οἢ πιομὲ 418 Βα] Ποῖ σϑοῆηθη, 80 Β6ἢΓ δύο 1 
ὙΥΔΕγμ δ νυν] ] θοῦ ἀογ {πηΐληρ ἀ6ΥΓ )ουίαρα ἀθη τηϊάθη ΘΟ ΧΟ ΌΘΥ 
βεβίιμησηῦ μα. ὅο θηΐβίδπα ἀἰθ ταπάθγ οῃα (ΟἼ]ΟΒ86: 

Ἧιχι" ἔστιν ἧ, ὅπερ γράφεται διὰ τῆς ἢ καὶ 1, καὶ κατ᾽ ἐπέχ- 
τασιν τῆς χι συλλαβῆς ἧχι, ὥσπερ ναί ναιχί. οἱ δὲ Δωριεῖς διὰ 
τοῦ ἃ λέγουσιν χι. οἷον οὦχι Μίχα μέγα σᾶμα"’ τουτέστιν ὅπου 
τοῦ Λίχα τὸ μέγα μνημεῖον, καὶ οοὗχι ὁ κλεινὸς ᾿ἀμφιτρυωνιάδας“. 
πολλῶν δὲ λεγόντων σὺν τῷ ἱ γράφεσϑαι, καὶ πολλῶν ἀντιλεγόντων, 
χωρὶς τοῦ ἱ, τῆς μέντοι παραδόσεως ἐχούσης τὸ ἱ, δίκαιον ἥγημαι 
πάντας παραχρουσάμενος μόνῃ τῇ παραδόσει ἕπεσϑαι καὶ μὴ διὰ 

κενῆς γράφειν ἃ χρεία οὐκ ἐστίν. καὶ μάλιστα πολλαῖς καὶ ἀνει- 

κάστοις συμφοραῖς καὶ τῇ τῶν ἀναγκαίων πιεξόμενος σπάνει, ἀλλὰ 

τῷ τῶν λόγων ἀνθελκόμενος ἔρωτι οὐδ᾽ ὅλως τοῖς ὀφθαλμοῖς ὕπνον 

δέδωκα, ὥστε καὶ αὐτὸς ὠφεληϑῆναι τὰ μέγιστα καὶ τοῖς μετ᾽ ἐμὲ 
καταλιπεῖν {τι μνήμης ἄξιον. 

θ16 Εηϊδέοαηρβαγὺ 468 ρσοβαιηΐθη ΥΌΚοΒ ἰδὺ ἀθσο ἄθῃ χγἄμγοη- 
ἄδῃ ἰοίββθυ ζου ἀθὺ υΘ ἢ ΟΠ ΓΘΙ ὈΘΥΒ6616, ἄθηκθ 1οἢ, ΚΙΑΓ ἀπα ποὺ 

χὰ ὑθΌοΥ τὺ ἄθηη μαγίθηῃ Ὑ ου δῦ οἱ πο ϑὐϊζοῖζοα θυ] θβθηϑίοσ ΟγΆ τ τηἃ- 
ὑΠκον-Τ υδαϊ οι ὈΘΖα]. [)ογ Ρίδη πὰ 416 Τμοϊξαηρ 465 ΕἸ οβθηνγ  Κ68 

1) ὙιΘ]]Θ οι πτᾶγο 68 τηδρ]ο ἢ, Διο 8ῃ οἱη Ὑ ]]6γθ8 ΞΟ ΒΟ] θη χὰ Οἀ. 38, 87 

Ζὰ ἀθηκθῃ: ᾿Δρίσταρχγος δὲ τὸ ἧχι ἄνευ τοῦ ἱ φησὶν καϑάπερ καὶ τὸ ἦφι βίηφι. 

20. λέγουσιν ἅχι] ἄχι Α πὰ Β Ἰπλη6 Γ 21. ᾿Δμφιτρυωνίδας 418 νυϊ]ρ,, 

γογθαδββοχύ σὸὰ ΒΥ] υΥρ 26. ἐστίν] Ποῦ οηἀοὺ Β. οὐ ἴ μαὺ 44 ατι5 ἔξ ΙΒΟΠΟΥ 

Αυ]ιύϑιηρ ἀδν Ξϑῖροθὶ οὐκ ἡ. 6] 6η6 Β Ὀϊοίοί. Μδϑη νουρίθιοια ἀϊ6 Βοίοπαπρ ἀογ 
Ναϊ κοῦ ὑπ ἀ685 ὥνθοῖβ ἰῃὰ ἀογ γοιτοᾶθ ἄθβ ΤΠ οχῖκοὴ ἄθθ Ρμοίϊοβ. 
Ὁ. 90. ἀνεικάστοις] ἀδ8 οτγῦ 180, ψὶθ 31}. 84}}, ἂὰ8 ἄδπι ΟΣ 86] 08 δαὺ- 
ΠΟΙΏΙΠΘῊ 

[21] 
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ὙΔΥΘῚ ΠΙΟἢὐ 468 Θ'ΟΒΥΘΙΌΘΥΒ ΘΙζθη. 516 ρα}, 16 ὙΓΙΣ 76 χὺ ταῦ ΘΙ ΠΙΘΘΥ 
ΙΒ μοῦ ἰησυδίροη ἀϊγἔθη, ἀοὺ Ὑ ΟΥΆβθοσ ἀοὺ Βιβλιοϑήκη, ἀ6Υ οὐβϑίθ 
πα ρον! ρβίθ ἀοὺ Ὀυσδη  ]Βοῆθη Εἰχοογρίοσθη: βοὶη θυ Κορ, ΔΌΡΥ 

ὙΓΒΥ Θ᾽ ΚΙΘΙΠΘΥ ΟΣ τη δύ ΚΟΥ, ὙΥΘΙΟΠΟΥ δὰ8 ἄθηῃ οὔἴδη θαυ σοῃ ῬΒοίϊοΒ 
ἸὮστα Ζυρϑηρ! ἢ σοιηδοβίοῃ Βήομοση --- ἀθηῃ οἷπθ ᾺΠαΘΥΘΔΥ ΘΥ]ΘΒ6Π6 
ΒΙΒΠΙΟΥΠοΙς βούχέ μβοὺῦ ὙΘΥΚ τούϑυβ, ΜΜῚ6 816 ἀἸθβοὺ περιεργοπένης 

ΒΙΟΠΘΥ πο 86] δὲ ὈΘΒΑΙβΒ --- τηϊῦ ἐγθαθηι ΕἾ618 Θχοουρίοσίθ, ἀπηβίβ!]δο, 

οταποίθ υὑπὰ τῖῦ ἀ6Υ ἀποηα]ομθη Αὐθοὶῦ π16 τϑορῦ σα ΑΌΒΟΒΙαΙβ 
ο Κοιηπιθη δύ. Ναὐάυ 0} μα] 68. ΤΣ 1 πιο, ἄθη οἰσθηθη Νϑιηθη 
Ζὰ ὙΟΥΒΘΙ ΠΟΘ η:; δὴ Τρ ΘΙ ΠΟΥ Β61η68 ΟΠΠΘΥΒ Ὠδύθ οὺ ζὰ Ὁ]  ὈΘη, 
ὍΠᾺ (16 Βιέΐ6 ὑπ δἷῃ ὙΘΏΙΣ τα ἢ τ. ΠμοΠη ΕἿΥ βοίπο Μάμοη Κἰϊηρὺ 
ἀΌΓΟΙ ἀ16 ͵ογία δἰ πα ΌΓΟΙ. 

ΑΡΘΥ υἱθ]] θοῦ ἀοοῖ τπθγ. Ὅδν ὈΠΠ|ΠΡρῸ ὅὅροιῥ ΡΘΥ ἄθῃ δυτηθῃ 
Τοϑυΐθ] πα ἀ88 δῦδθηβο Ὀ1ΠρΡ6 Βοάδαθσγῃ ἄθου ἀϊθβθη ΑπΐᾺ]] σομ 861Ὁ- 
βίβηαιροια {Πτ061] βέθ εὐ ἄθιῃ ῬΆΣ]ΟΙοσθη ΕΙΘΥ ἀοοῖ ΒΟ} ]θοηῦ δὰ Οςβιο ί. 
ὟΥΟΥ δὴ 488 σι άθυ μη ογάγδηροη ἀ6Υ οἰζθηθη ΕἸ ἄτα ΠΟ Και 6] 
ἄθη Ὑουρδηρουῃ ὉΠΒΟΤῸΒ Μδηπ68 ψ|ὸ ΤὨδορποβὺ ΟὝΘΥ ρᾺΥ Ὀ6ὶ Β6Ί πθῃ 
ΝΔΟΒΟΙ ΚΟΥ. ττὶ6 ἄθχη ἔγαζοημβαΐξοη οστοίβοῃ Οὐδ πη  Κου ΞΘ ΙΏΘΟὴ 
ἀοθηκὺ ὑπὰ ἄρῃ ΤῸ ἀἸθΒοΥ οἰηζίροη Απαθαϊμης ἀΟΥ οἰρθθθὴ ΜΌΘ 
πα Αὐροῖῦ δὶ ἀἴθβθπὶ Πϑιη θη] Οβθὴ ΟὙΘΙΏπὐ ΚΟΥ σουρ] θοῦ, ἄθπι ἶῃ 
24. Ὁραογτηδίβιρ ν]6] ὑπ Ὁηγουρ ΘΙ ΠΙομοπὶ ἘΠ]Ποηα, ᾿πὶ ΗΠΏΡΌΓΗ 
πὰ ᾿άγθθη ἀοοῖ ἀδὺ 410-86] θη ΐβομθ ἔρως λόγων, οὐδ ἄοοβ σϑηΐρ- 
βύβθηβ α16 ΑΒβπαηρ ἀἄδγοη τὰ ΠΘΥΖΘη γ8 0} ρΘὈ]ΠΘΡΘη 18ὲ --- ἀ6Υ πᾶσ 
ὨΙΟΥ͂ ΘΙΠΘῚ ΘΙβθηθη, ἀοΥ Ζοὶὐ βοπβὺ ἔγθυγάθη Κίδησ, Μδρ δοθῇ α168 
ΘΟΏΤΘΙ ΡΟ Υ 6 η ΠΟμη ΕΓ 80Ὶπ6 Αὐβροὶὺ διιρίδηρθη ΒΔθθη: 65 σὔγαθ 
ΒΟΒΠΟῚ οὗνγαθ ΠΕΙΙβθη, 485 ήογτί δύο ΠῸΣ Ζὰ οὐἹάροη, ἀδίβ δ΄ α16868 
ζδη26 Ατὐροῖξ ψούμδη Πδῦθ, ἂμ βοι βὺ οὗναβ Τἀσὐροθ Ζὰ ΙΘΥΠΘη 
ὙΠ ἀογ Νβομνοὶῦ οὗνγαθ Ογάθη 68. Ζὰ ΙηὐοΥ]ββοησ, πα δυσῇ 
ἀἸθβοῖ ὈΘΒΟΠΘΙ ἀθηθῃ 0126 ριθθῦ Γ᾽ πιοδῦ ἴῃ ἀ6Γ ΕἸ Π]ΘΙ Πρ, ΠῸΓ 
Θἰπσηδ] ὈΘΙἸδυῆρ ἰῃ οἰημθη ΕᾺ]16 γήοτίθ, τὸ ἀ16 [πὶ ροϑίθ]θ ΑὐἿῈ- 
8806 68. τηϊῦ 8:0} Ὀγϊηρί, αἀδίβ ΟΥ̓ κὸ ἢ ϑοζθη βϑὶπο ἰΠρουσθαρτηρ; 

δύγοιθμ68 δΌΒο γι θη, οἷπο ἔν 1ῃη ἔδίβομθ Εἰ βϑομοι ἀὰπηρ' Δηάθγθη 
θΟΥ]ΠΘ ΘΓ 8011, ἀπά Βουρθη πλαΐβ, ἀδ8 δηἀ6Γ}8}}8 861η (ὐὔπηθυ 1ῃπ| 
ἀ16 ηδβὺ οπὐζιθῃύ. [848 1ϑὺ ἀοοἢ) ΠΟΟΒ οὗνγαβ ΒῃᾺΘΓῸ8 818 416 ὙγθΙ Π6Υ- 
Ἰομθη ϑ ΒΚυιρύϊομθη, σοί μῆθ ΜΊΟΠδ6] Αροβύοϊθϑ απῦοσ βοίπθη ΕὙΟΠ- 
ΒΟ το θογοίθη Πού. Μϑῃ πιϑρ 68 ΠΥ ἱπηηογῃΐῃ 818 ᾿δο μου] ὕθοτ- 
γι ΠΡ ΔητΘΟΒηθη: οἷ ἦϑος ἸΙορὺ ΕΣ το 1π ἀϊοθθοη Υ ουΐθῃ πὰ 
δἰ πθη ΕΠΠΌΠΟΚ ἴῃ οἷπο θορίβ Ἡαπηδηϊβίθη"-56616. ρου ΠΏ ΒΒ. ΙΓ ΠΊΘΥ, 
ἀϊθ τνυϑπιρϑίθηβ ἄθῃ φιλόλογος πἰομὺ σ᾽] οἰ ορ δ Ιαββοη αὔὐγθη. πὰ 
ἄον ὙΥη56 ἢ ἀΐθθοθ ΟΜ βοὶ ρθη ἀπὰ Βο]δάθποη ἰδ ἴῃ ΒΥ] ηρ; 
εζϑηρθη, ΤΟΙΟΠΘΥ 818 ΟΥΓ ἴῃ ἄθιη Βαηπθ ον ΤΟ ΠΒΟΏΤΘΙ ὈΘΥΘῚ 68. 516} 

δ᾽ 



θ8 ΕΤΥΜΟΙΓΟΘΟΙΟΌΜ ΟΕΝΟΌΙΝΟΜ. 

08] ἐἰτγβυμπηθῃ 168. 116 ϑρᾷϊθσθῃη ΟὙΘΙ τ ΟΚΟΥ ΠαΌΘη δὰ8β α6ῃ 

ϑομϑίζοη, 16 861]η βίδα θηϑυγουίοι ΕἾΘ. 8 συβαιητ ΘΟ ὔο, σοβο ΟΡ 

ἀπὰ δου οἷῃ «διγίδυδομα σοι α16  γκαηρ 468 ἔρως λόγων 611}65 

ΔΙΊΉΘΠ, ΠΡΟ δηηΐθη ὈΥΖϑη ἐλ] Βοθ θη ῬΒΠ]Ο]ΟρΘΏ. 

ον Ναιηθ ἀ168065 Μϑμηθ8 ᾿ἰδὺ γϑυβοβο] θη: Οτὺ υπὰ Ζοιῦ 5611}65 
ὙγΚοὴβ Κὔππθη ΜΓ ὙἹ 0] οὐ ΠΟΟΒ ΠΕΒΟΥ ὈΘΒΕΙΏΙΩΘη, ὑπα ΖΦΨΓΆΓ 

δι5 ΟΟΥ ΘῸ ΒΚ υιρύιοα, τϑ]ομθ δι ΘΟ] ἀ68 ΕΠ γτο]οριοῦμη ζχ6- 
ΠΌΪΠαΠη 1η Ἃ6ΥΓ ΕἹοΤΘΠ ΠΟΥ ΗΠ αβοη τ οὐ μα] θη 15. δ ἀ1686106 
Ηδμα ππτηΐθὶ ρα ἀδηδοι, δαΐ ἀθυβθὶ ρθη ϑϑιΐθ, 485 βοροπδηπί Εἰἐγ- 
Π]ΟΪΟΩἸΘΌΙΩ ῬΑΥΥῸΠ) ΒΙηζυϊιρῦ,. γ ] 685, 16 5160 [τὰ ΤΟΙ ρομ θη ΘΥ- 

σοΌθη σχγα, ΘὈΘη 8118 δὰΐ ἀθη Βοῖθ ἢ] ἀθ8 Ῥμοί!οϑ νογίαίβέ ὑπὰ βοὶὲ 
γάμου Ζοιῦ ποῦ ἀθπὶ Οἰὐθηυαϊπαση γογθιηϊσὺ 150, πὰ ἀβ δ ἢ ἀδΓ 
ΘΟΒΥΘΙΌΓΘΏΪΟΣ ἧνυξεν (οοΥ ἠνυξεν)ὴ Θ΄6Γ δυΐ οἷβα Κορὶθ ἀθαίΐοί, 80 
ορὺ 65 Ὥδῆθ, ἀ16080 κυρίου ποῦ δαΐῇ ἀ16 Ηδηάβομῖ Β, 
ΒΟΠάΘΤ δὰ οἷπο δ ουϊαρο ἀθγβοι θη ΟὝΘΥ γδὺ δὰ 416 ουβϑίθ ΝΙΘαθυ- 
ΒΟ 468 Εϊγτηο]. σοηυϊ πα σὰ ὈΘΖίθμθη. ἨογΖχὰ ραίβί, ἀδίβ 1ἢΥ 

ΘἸΟΒΓΘΙΌΟΥ ἀθη ἸγοΠοἤθη Κγθίβθη, ΟὝΘΥ ὙἹΘΙΠΘΩΥ ἄρῃ 465 Ρᾶ- 
ὑΠ]ΔΥΟΒ 6 586] 08ὺ, πδ86 ροβϑίδπαθῃ πϑῦθη τηὰΐβΒ. ΒῚΓ ἢδὺ ἀθβηα] Ὁ 56]η 
ὙΥοΥΚ πιομῦ ἀυχοι α16 «Δ ὨγΘΒΖΘ], Βοπάθυη ἀσχοι ἄδη Ηϊηνγοὶβ δὰΐ 
δἷῃ σι ξροθ Ἰσο} ΠΠοη68 Εὔγοῖστιβ ἀαὐογῖ: Μιὺ αοὐὐ γνο]]δπαθὺ 8} 
18. Τὰρο ἀο8 Μομαΐίβ Μαὶ, οἰπθῖη ϑοπηΐαρθ, Ζῃ ϑίυπάθ, ἀβ ἀΪ6 
στοίβαο Κίγομθ στ θαοῦ ογδῆποῦ συτάθ, ὅτε ἤνοιξεν ἡ μεγάλη ἐκ- 
κλησία"΄. ἀνοίγειν πὰ ἄνοιξις 51π4 ἀϊ6 ΟΥ̓ 216] 6 Αὐυδβαγάοκο οΌθηβο 

ΓᾺΡ ἀ16 οΥγβϑίθ ΕΟ Πρ; ΘΙΠΘΥ πουθυ θδαὔθη πτ]6 ἐγ ἀ16 ΥΥΙΘἀοΥογ ΟΠ  πθηρ; 
ΘΙΠΟΥ Θηὐνθιύθη οὐθυ π8Ὸ ἢ ΘΙΠΟΥ ροτδίβοσθῃ ὈδΌ] Ομ θη Βοβομδαι σης 
γ]ΘαἀοΥμϑυρθϑίθ θη Κιγοῃθ. 1) 16 μεγάλη ἐκκλησία ΔΌΘΥ ἰδὲ, τὶ Ὠ6- 
Καπηΐ, τῇ Μυμάθ 468 018 τψιθ ἴῃ (ΘΓ ϑργδομθ ἀογ Ηϊβυου! στρ θη, 

8 86 08ι ἴῃ ΟΠΖΙ6Ί]Ίθη ΤΊ 615 416 Ηδρὶα ϑοραῖα ἴῃ Κοπβίβδηψιποροὶ, 

ἴῃ νγΘσμοΥ ἀογ Ῥαύγθγο 86] θὲ 61 41165 βόμθη Εἰδϑέθῃ ργοαϊμὺ ἀπά 
διηὑ! σύ. 

ΝΟΒΙΘη ὙΓ ΠῸΠ 81 --- ῶ8 ΠΙΘΙΏΔΟΙ ΜΟᾺ] ΠΟ ΠΟΘ ΩΧ.81}2 
ὈΠΎΤΔΕΥΒΟΙΘΙΠ]1ΟὮ 18ὺ --- ἀἴ6 ΒΘ ΒΚτυιρύϊοπ μζθμ6 δῦ ἄθῃ ὙΟΥΆΒΒΟυ, 
ἄθπ δ μ1]Π}θη 468 Ῥαἐγδγομθη Ῥμούϊοβ 86] δϑὺ ζυγίίοκ, 80. Ὀ]ΘΙΌΘη ΠΣ 
761 δ Ὦγθ, 1η γ ]σμθη ἀθγ 18. Μδὶ δαΐ δἰπθὴ δοπηΐαρ ψϑία!]θη ἰδὺ, 
ἠξα πο 800 ψβΒΓΟμα ἀ68 ογϑίθῃ, 882 πβθγοημα ἀ685 χυγϑιίθη Ρὰ- 
{γα (8. 3) 

1) ὅο ψιγὰ αἀοὲ Ψαηγοβίαρ ἀοσ ἀνοίξια οὧογ ϑυρανοίξια ἀδγ Ηαρὶα, ϑορμῖα 
πὶ Ὀυταπ ϊ ἸΒομθη Καὶ οὶ δῶν ἀ16 ογϑὺθ ΤΥ ἸΙοἀονοσοβηυπρ οιΐοσ μοξοϊθυί, 418 

πίον [αβϑϊπίδη οἷη 1611] ἀ68 Ηδι θυ δου υτηβ οἰηροβυυϊ γχὺ μα πθιὶ οὐτομἐθὺ 87. 

2) ΠΡ 16 φ βοθθη "οϊάθῃ Ἰἰαροπάρ Ζοὶν ον Ατηϊβοη βούσαμηρ υπὰ ὙοΓ- 
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Νὰμῃ Ὀδυοίθα 416 Βογίϑοίζου ἀθθ ΤΉΘΟΡμϑμ 65 Υ 19 νοῃ ἄθιῃ 
Καῖβου Βαβι] θῖοβ, ἀδίβ Θὺ οἷ πθ πη ξαββοηθ ἰθραγαίαν ἀογ Ηδρὶα Βορ 18 

ΤΟΥ ΔΏΤη ὉΠᾺ ΥΟΙΓ Δ]]6ὴ 416 νγθϑί! 0} 6 ρστοίβα ΑΡρ818 ζ.8Πη2 Ὑ]ΘάΘΥ 6Γ- 
Ῥαπΐθ. Εν ποία ἀαγὶπ βρᾶϊου ἀδὰ8 Β]4Δ ἀοσγ (ἀοὐῥαβιιυαὐξου απὰ 

Ῥμούῦϊοβ 86] ρ08βύ 816] Ὁ 61 ἀϊθβθιη ΕἸΓΟΙ ΡΒ. Θ᾽ Π6 1ῃ ΘΙΏΘΥ ΜΟΒΙΚΔΌΟΥ 
Ἡδη ἀβομσν οὐμαϊΐθηθ, Ἰθι ἀοὺ ποο ποῦ ρυ]Ζιοσία Ῥσθαϊρί. ἢ ΠδΓ 
ΖυΒα ΘΠ μδηρ ΟΟΥ ΕΖΔ] ηρ Ιδὺ ἀθγ, ἀδίβ ζυπβομδί Καρ. 16 ἀδγ 
Βαὰ ἀογ νέα ἐκκλησία Ὀοτιομίοῦ πῖγά, ἄθγθη Εσθηρ 881 δὴ 
1. Μαεαὶ (νρ!. αδοῦρ. Μοη. ρ. 840, 1 61...) δρβϑῃῖα}}5 ἀυγο αἷμ 
Ῥγραιϊσὺ 468 Ῥμούϊοβ μοΐοιοσὺ συχάθ, ΒἸοσααῦ τπδομὺ ἀοΥ Ἡ]ΒΕΟΥΙΚΟΥ 
ΘΙ η6, ὙἼΙΩ60. ΕΓ Β6] υϑὺ δηριθοὺ, ρορθη ἀ16 Ζοιξοὶσα νογβέοίβθη ἘΠ η]ασο 
ὉΠ Κοηγί βοάβῃῃ χὰ ἄθη σοιΐοσθη ΚΙγομῃοηδυαΐθη (685 δ᾽ 5615 

ΖΌΓΟΚ, πα ΖΜ ΑΓ Ζυηβομδὺ σὰ ἋΣ ΘΟ Βουβίθ ὰρ ἀογ Ηδρὶα 
ΞΟΡΒΔ. 6. οθ]αίβΒ ἰδ πιομῦ φυηροημα, ΔΌΘΥ ἱπηΘΥ ἢ] Ὑ8ῈΓ- 
ΒΟΒΘΙΏ]ΠΟΉ, ἀδ|8 ἀ1686106 τὰ ΕὙΒ]ηρ 882. γο]οπαοὺ ταῦ, πα ἀαπ, 
ἀδίβ Ἀηβοὺ ΕὐΥτμΟ]ορίΚου δὰ 18. Ναὶ 882 βοίπθῃ ουβύθῃ γουϊδυβροη 

ΑΒΟΒ]αΙΒ. ἔβη. 
γου ΥΥΘἀογογπυηροι ἀογ Ηδρῖα ΒοΟρμὶα ἴῃ ἄθη ὅδῃσθη 899, 

899, 904, 910, 921, 921, 952, 938, 949, 958, 960, 960, 911, 988, 
988, 904, 1005, 1011, 1010, 1022, 1088, 1037, 1044, 1050, ἀ. Ἡ. 
δ5 ἀογ Ζει, τ ομα ἰῃ ΕὟαρο Κοιμσαθη Κῦμηΐθ, θη ΜΓ 416 ϑ'0Ὁ- 
Βκυιρύοη ἰοῦ δῇ α16 οὐβίς Ηδηβομ τ ἀ68 Ὑ οΥΚοθ 6 ΖΘ θη, ἰδὲ 
ΤᾺΥΤ πο ἐβ Ὀοαηηΐ. 

ΑΙ8 Οὐ ἀδγ Αρίαβϑθυαπρ δουρί θὲ 5106} πὰ οὔποθ ψοιξογοθ Κοη- 
βέβθπορο] βο] ρὲ: σοὺ ἃἀογ δ μα] ἐσ κοῖῦ βοῖποῦ ΒΙὈΠ οὐ ΚΘ η 
ΘΠ Ρἔβηρθη ὙΥΓ ΘΙΠΘη πθᾶθη ΕΠΠαΤΆΟΙ πὰ τπᾶπομθ ΕὟαρο ἀ6Ρ Τοχύ- 
σοβοβιομία δυο δ Πάθγου Αὐΐογθθ Καημη ΥὙῸΠ ΠΙΘΓ 818 ΠΟῸΘ5 [Ἰομὺ 
ΘΟ ΥἸΠΏΘΗ. 

ὈΘΠησΩρ 408 Ῥμούϊοβ βρυοιῦ πἰομίβ. ϑ6] δῦ, ΘΩΏ ΘΓ 510} ἀδι818 ΠΟΘΙ 8]8 
Ῥαϊσίδγο μδίΐο ΒΒ]Θ πη Οὐδὺ βοὶῃ Η1] 9δυ οι 1} 8418 ἁγιώτατος πατριάρχης 

. δ6 ὈδΖοιομθη ὅπηθῃ, ἀϊθ δ δ κσιρύζου ἄγ ἀδπῃ ἰδ κὐ]08 πα ἀρ ϑβοβιοκῦ, 
πὰ Βοινου ἢ δαίίθ ῬῃούοΒ ψἄμβτομα βϑίποῦ γουρϑηηυηρ ΟἸΘ]ατ 61] υπὰ 

Βὕομου φοηαρ, Βορν υ! 16}. δυο Νεοϊσαηρς υὑπὰ Βθθτητημρσ, Θἷα ἀθγαγθσοβ  ογκ 

2 πο ΒΘ ὨΤΏΘΏ. 
1) Μίρπο Π 646 Ὁ τοῦ ἁγιωτάτου Φωτίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως 

ὁμιλία λεχϑεῖσα ἐν τῷ ἄμβωνι τῆς μεγάλης ἐκκλησίας τῷ μεγάλῳ σαββάτῳ (γι 
ϑοπηΐδςξ ἀΟΥ Ραββί ΒΟ Β6) ἐπὶ παρουσίᾳ τοῦ φιλοχρίστου βασιλέως ὅτε τῆς 

Θεοτόκου ἐξεικονίσϑη καὶ ἀνεκαλύφϑη μορφή. ὕτι Θοἰσθοηῦ ο 6 ἀνοίξια 8546] 
68 Β᾽6 ἢ} Βίοσθοὶ πιορῦ, βοπάθτη ὑτχὰ Θἷῃ Εθβύ, ψ88 ἀἼθ80ῃ ὙΟΣΘΒΊΩΡ ΟΥὟΘΓ 

πο οΙρίθ. 



ΦΝΕΜΤΕΝ ΚΑΡΙΤΈΙΪ,. 

ΑΒ ΕΤΥΜΟΙΠΟΘΙΟΌΜ ΑΥΒΘΙΑΝΌΜ. 

45 συγοι ἐδ] βία Εἰ γιπο]ορίοια, τϑ οθ8 ἀοΥ Κῦγζε ᾿]ΌῸ. ἄθῃ 

Ναπιθη γΘΙ οΥ ὑγᾶρθη Ἰηαρ, ΟΟΥ 1ῃπ| ὩΔΟῺ οἱηθιη ἀπγο] ]} δίδηα!σοη 

ἀπ Κοπίέδιμιογίοη ΟΟΟῸΣ δὺ8β ἀθπὶ Βοϑὶΐ αὐάθβ γῸ} 861 Ποῖ ἀΠ- 
ΓΔΒίρσοη Ηδγδύβροῦοσ Ὀοϊροίαρὺ 185ὺ, Πορὺ ἀη8 1 80 γἱ8] ΑἸ βου θη, 

16 8 [8567 ἀθη) Βορβθηδηηΐθη ΖοΟηδΙᾺ5 Κοὶμ ἈΒΉ] 10 ημ68 Υ̓ΘΥΚ, ΥΟΥ. 
Ἐπ Ιϑὺ οΥ̓ΘΠΡΑΥ ρογααθ ἀστοὶ βθῖπθ Ὀγοὶθθ ΑΥΤΏΒο] κοῦ οἷπ [216}- 
Πρ 8] κυῦγα ἋΣ βρᾶνογθῃ ὈΥΖϑη ΒΟ θη ΟὙΔΙΠΤΑὔ ΚΟΥ ἀπά ἄυγοῖ 
ἄθῃ Ὀοίτβδηθῃ ΕἼ6115 ΚγουΒΟΠΟΥ ΟΠ ΠΒΟΏΓΘΙΌΟΙ 488 νου γοι θίβίθ 
Ἡδπάρυοη ἀοΥ ογβίθηῃ ἩΗπ)δηϊβίθηχζοιυῦ ρσοσογάθη. Ξῷο ΒΟ Ὸ 8116 
ὉΠΒ6γ6 ΗδπαβοΒυ θη δὰ Θ᾽ μθη ρΘη]οΙ ηβδίηθη Ατοβοίγρυβ ζυγοκ- 
ὥθῃθῃ, 80 ρτοίβ 8]πὰ ἴσο Αρυθμαηρσθη ἴτὰ Βοβέδπα ἀπὰ τη }Γ ΠΟΟΝ 
ἴῃ ἀογ ΒΘ μβθηΐοϊο ἀογ αἸοββοη. 16 ΕΚ σαηρ, ΕἿΣ ἀἸοβοῖ θη πὶγά 

ΒΟ ὍΠ85 Βρδ οΥ διδίθη: ΘΟ ΠΘΏΤη6. ὙΟΓΘΌΒ, ἀδίβ 510}} ἡδοὴ ἊἸ6Β6Γ 

ΒΘ ΘΠ Ομ ἀγοὶ (θαυ. ν]6Υ) ΟὙΌΡΡοη σοη Ηδηαβοιγ θη βομοι θη 
Ιαββθη, 6] οῃ6 δαΐ 16 οἷπθ ΑὈΒΟΒΥ 465 Ατομοίγρυβ συγ οκρθῃθη. 

Ζὰ ἀ6Υ ογβίθῃ ψϑῃογρῃ: 

ἃ -- (οα. Ῥαγῖβ. συ. 2050, Ῥογρδμθη 8 ἀβολΥδ ἴῃ ΕΌ]1Ο 808 
ἄθα Απίδηρ ἀὯ.856 ΧΙ]. Φψαβυμυπάογίβ, 258 ΒΙδἰίου βίδυγκ, Β]αἰί- 
ταῦ 84 »« 28 οῃπ, Βομυ  ἔγαῦιῃ 29,5 »« 10, ἴπ ζιγοὶ Κοϊυμαποῃ (76 
1 οἷα Ὀγοιῦ) σὰ ἀυγοιβοῃη 10} 40 ΖΘ]θΘη. γὸπ Ζ1ὸὶ ΘΒ γΘΙ ΡΟ Γη 
((---᾿ἰτο", 11τ0"--- 258) νογχάρ!οη ροβομτθῦθη: χὰ Απέδηρ υπὰ 
ΒΟ] αΪΒ γογβὑπηπηθ]: ΕὉ]. 1 Ὀοριηηῦ ταῦ ΟἼ]οββθη, ἀϊθ ταὶ Ζγα- 8η- - 
ἔβηροη; ἀ48 ουβίθ ἰθβϑύ!οηθ μϑηπηδ 15 ᾿4γάκλειτος -ς αυά. Ρ. 2, 89: 

Εο]. 958" φδηάοὺ ἴῃ ΟἼοββ Χαῦνος τηἱῦ ἄδθη Ὑγογίθη σημαίνει δὲ ὃ 
ταπεινός αυᾶ. ὅθ2, δῦ. ΤμΘΙΔΟΥ ἔβα ]θη δα βοηϑὺ σἱθ]ο Β]δύύου; ἱπὶ 

Βυσμδίδθοθῃ Καὰὸ βορὰ ἀγοθὶ Θαυδίθγῃιοπθη (κα΄, κβ΄, κγ΄), ἄδῃ Τοχὲ 

γοῃ Κάβιροι ὃ ᾿“λεξίων διὰ τοῦ 1 ὡς Ὁ18 Κονιορτός Θοηἰμα]ξοπά, 

45 απΐθῃ δυρεαγαοκία Ῥγοροϑύοκ Ὀοριπηὺ ΕὉ]. 22".1) 

1) ὕοπ ἄθῃ ογϑδβηΐθη Ηδηαἀβολγ θη Βα 6 Ἰοἢ, βονγαὶδ ϊομὺ δυβά γῇ] ΚΠ 10 ἢ 
διηἄσγοβ γουτηθυκὺ 1ϑὑὺ, ἀ88 Ρσοθαδϑύϊζοϊς υπὰ 1π ἀθσ ἤθΩθ] ποῦ ϑηάθσγθ ΑὈβομηθ 

Β0]0ϑὺ Κοριοτσί. 
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" -- (οα. Ῥαγ8. 2051, Ρουθ μη ἀβομυν ἴῃ ΚΊ]οίη- ΕΌΪ1Ο ἀὰ8 
ἄδομι ΧΙἠΠ]. Φδῃγπυπάογί, 195 ΒΙ]δ ίου βίαι, ΒΙαἰίγαυμα 20 »« 11 οἵη, 
ΟΣ γτασια 2] »Κ 18, ἴῃ 271 ΚΟΙΌΠΙΠΘΙ, ΒΘ ἢ Γ Κἰθῖη ἀπ Ὡ8Ο ἢ δὲν 

ΒΟ θη: Ζὰ Απΐδηρ πα ΟΜ] [85 νογβυϊηηση δ: ΕὉ]. 1 θοριπηῦ 
(πὶ Ῥχοϊοϑύϊοκ ΟἹ. 115): ἀμείνω ἀμεύω γίνεται --- ἀυά. 40, δθ6. 
ΕῸ]. θῦ5 οπαοὺ ῥήματα δέ εἰσι ἀυά. δ10, 5. Π᾽Ά᾽6. Ηδπάβοβυ ἰδὺ 

Ζὰπη ῳτοίβοη 76}} αἰ πρϑοδῦ, ἀ16 ἀπίογο ϑοισ ΕὉ]. 180 ---188 
Ἰαἰθ᾽ Ι8οὴθ Γϊξασρίθη, ΕὉ]. 184. 180. 189. 191. 198. 1096 οἴη σγίθοῇ. 
ΚΊΤΟΒΠΟΠΟΥ θυ βύβ!]ου. 

ὁ --- (οά. γὶπά. 281) δὰβ ἀθτὰ Βοϑιὺζ 468 ϑδαιαθαουβ, Ροσρατηθηΐ- 
ΒΔ ΒΟΉ ἴῃ ΒΌ]ο, 260 ΒΙδἰοΥ βίαγκ, ΒΙ]αἰγαυμη 32. »« 22 οχι, 

ΘΒ γα 24 »ς 16,0, ἴῃ πη) οὶ Κοϊυπηηθη, γνογχίϊ 6 σοβο στ ΘΌΘΗ. 
1.45 Εὐγπιοὶ. θορὶππὲ ΕὉΪ]. 15 ταὶ ἄοπι ΤΙ] ἀρχὴ σὺν ϑεῶ τῶν ἑτοι- 

μολογιῶν τῶν κδ΄ στοιχείων. ᾿Αάλιον᾽ ἄπληκτον: --- ᾽“ἄγη" ἡ ἔκ- 

σεληξις: --- ᾿Πασηφόρος" βλάβην φέρων. Ἐπ. Θηάοὺ Εοϊ. 260 ̓  ταῦ ἀθΥ 
ΟἿοθθεὸ Ὧχρος πὰ ἄρῃ ήοτίθῃ ὁ μετέχων τῆς ὠχριάσεως -- 
ακά. ὅ84, 858. ἘΠ ἔο]ργὲ ΒῸ]. 200"---269" οἷηβ Οθβοίζοββδιμσα!] αηρ απ 
ἘΚΙάγαηρ ἀπίοσ ἄθὰ Τ|.61: σύνοψις ἐκλογῆ (80) ἐκ τῶν κωδίκων 
Θεοδῶ τοῦ “Ἑρμοπολίτου. βίβλ. α΄, τίτλ. γ΄. περὶ πίστεως. 

0} σοί ἀ16 Ηδπαβοτ, σγϑῖοῃθ ἸοΘἢ ἀἄθγοι ἀϊθ στοίβο Οαἄξα 
(ον Ὑοποῦ ΒΙὉ]ΙΟὐ ΠΟ Κϑνογναϊ αμην ἰἄηρογο Ζεῦ ἴῃ ϑύγαίβθυσρ Ἀ6- 
παΐζοῃ αυγῆθ, ἄθπὶ πὰρ 468 ΧΙ]. «γα  ἀογβ συ Βομσ θη, ἀοοἢ 
μα το Ρχοΐῖ. Βγυ. Κὶ1] ὥἅδθεγχουσί, ἀδίβ 516 υἱϑ μη θὴγ αἀογ Μιῆζο, 
ΘΠ ΠΙΟΠδ ρῬᾳ. ἄθη Αηΐδληρ “6586 106) ΖυΖ γΘΊ8Βθ 18ὲ, απ Ργοΐ. 

Βγοίβίδιῃιὀ τ}. σά θρϑὺ Ὀοβίδιυμί, ἀδ8 δῆ πδοὸὴ Βιυομϑίδθοη ΑἹ 8]8 
ΒΙαὐὑ 1156] οἱ ηροίγαρθηθβ ἰαὐθὶ ΠΙΒο 68 86] ἴῃ ἀθυβοίρθθη Ζοιὺ γο- 
ΒΟ ΓΙ ΌΘΏ 561 τηᾶρ. [216 ΟΥΠΟρΎΆΡΠΙ6. ἀν Ηδη βοῃυ!ῦ Ιϑὺ ΟΥ̓ ΒΘ Ὀ]ΠΟἢ 
ΒΟ ]Θο θυ 8415 416 σοπ ἃ υπα ἢ. Οὐά. ἃ υπὰ 6 Ζοίρθηῃ βοπϑὺ αηΐου 

ΘΙ ΠΆΠΘΥ οἷπθ ΔΕ ΠΔ ΠΡ βἰδαπθηβυσοσίο ΑΒ] Κοὶδ, τσϑίομα βίο 15 

δαΐ ἀ16 'πὶ Κυϊθβοῆθ Αρραγαΐῦ σζᾺ ποῦ ψ]ΘἀοΥΖαροοπάθῃ Κ]θΙηρ- 
κοι θῃ ὉΠΚΙΑΓΟΥ ΟΠ σα ηρ Οἱ μχοῖποῦ Βυοσμδίαθθη, Ὑουθηαπηρ (ΘΓ 
ΑὈκΚἄγζιηροη, ἔδίβομα 1πξουραπκίοη ἀπα ἀοΥΩ]. ουϑέσθοκί. Ῥθπηοοῇ 

δῦ ἃ πουῦ ΑὈΒΟΒΥ νὸὰ ὁ. Βοῖὰθ Ἡδηαβο υ θη 81πη4 δὰ8 61η ὑπὰ 
ἀδυβοθθη δουίασα τ δομϑίοῦ ϑογρία!" Κοριογὺ. 101686 Ὑουΐαρθ 

νι] οάογαη σοιύ τϊὐ σα. ἢ) αὖ ἀϊ6 δηλ 6 {ΠΥ 8 βογ συγ ος, 
ψ10 ΒΟΙΘΙΌΠΟΝ Βοῆοη 4848 Ῥγοθοϑύίϊοῖς χοῖσὺ πὰ σι ἔζγ ἀθη, (6 Γ 

τοίβογο Α βομηϊία σοργ τ Πα, ν Πρ δυίβου ΕὟαρο βύθῃΐ, ἀοοὰ δύ 
ἀ16 υαπταϊ ξο θᾶγο γουΐασο γὸπ ἃ ὁ Βοῦνγοτ 0}. ἐγ Ὁ ΘῈ6|16. 

1) Αὐυῇ γιά. 28 υπᾶ 168 Πεὺ ζυοτοὺ βομυθαγί 1ἢ ον Ζοιίβοῦγ, ἢ. ἃ. ΑἸ οχί.- 

Ὗ., 1840, 5. 118ὅ δυΐηογκϑϑῖῃ σοιμδοῦ. 



γ} ΕΤΥΜΟΙΟΘΟΙΟΌΜ ΑΥΒΙΑΝΌΜ. 

16 Βομθ Βαβάρυξαηρ, ἡ ] μα ἀ16 ἀστοὶ Ηδη βου θη μδῦθῃ, Πορὺ 

ΥΟΥ 8116π ἀδγη, ἀδ[β 516 ἅ16 βρᾶνοσυ. Ζζὰ Ῥθβρυθομβθηάθηῃ ΘῈ] μδηράῦθη 
ἀε8 Οοά. Αγοβμβούγρυῃβ ἴῃ Εἰδηαβιρίθη το ρϑύθηβ σατῃ 7611] Ὀοπνδγχι 
ΒΆθθη, ψ ΒΥΘμα ἀ] ΘΒ! θθη ἴῃ ἀθη γρθη ΑἸ ΒΟΒΥ θη 18 δαΐ ρουηρμα 
Βδβίβ 8816 η. Φθάοσ ἀδὺ ἄγοὶ Οὐ ]ο08. ἢδὺ δ᾽ ΠΖ6]η6 ἀἸ6ΒῸΥ ΑΠρΡΆΡΘἢ 
8116] 5) Ὀοπδαχί, δηάθυα δαβροίδββθη, ἀοομ ἰδ ρσορθηΐθοσ ἄθια [7τ- 

ΘΧΘΙΏΡΙΑΓ ἰὮγ6 Ζ.Βδσητη θη ρσο ΠΟΥ Κοῖῦ δ Ἀ]ΘΙΠ ΘΌΘΩΒΟ ΨΜ|6 ἴη ἄθῃ 

πο 5] ζθηθη [πἰουροϊδύϊοπθῃ Ἰδοὺ οὐ κθημέ! 16}. 

Πόυβοῖθθη Ηδυρίγθοθηϑιοι ρομδγθηῃ ἔΡΥΠΘΥ 8η: 
6 -- (οἀ. Ροίτορο]ίαη. 114 ἀπά Α᾽παιίουβ 1201 (Θδγα μδιβοη), 

Ῥευραιπ θη 8 ἀβομγ ἴῃ ΒΌΪ]ο. --- [848 δπὶ δ΄ πὶ δου μβαϊΐθπθ δύίοὶς 

νγοὶϑὺ Αδγαϊμαῦβοη ἄθι ΧΙΠ. “96 γμυαπάοτί χα; ἀ16 Β] αἰ ρτδίβε σἱορέ 
ΘΓ 8η 24». 17,2 ὁπι, Απίδῃρ πὰ ϑομ]υ5 β᾽πα νϑυϊοσθη: ἀοΥ ρθ- 
Ῥαπάθηθ 7611] υχηΐαίϑέὲ ἀ16 (]οββοθ Ζιαβόητος Ὀ185 Οὐδέν Εἶγπι. 

αυά. 142, 48---489, 12. Ιοϑα ΕΆΒΟΙΚΩΙ δηὐμα! θη ποοὺρ 1) 6]Ο586 
ΖΔέλφαξ Ὁ18 ΖΔιαβόητος οχκ]. 2) Τακείς ὈῚΠ Τλήσομαι αυά. 519, δ2 
015 ὕ81, 351. --- Τ᾽)ὼ5 ῬούουβθΌσροΣ ΕὙαρτηθηῦ υτηζαίϑὺ ἴῃὼ 71 ΒΙΒ ΘΓ 

ἀϊα ΟἸ]οββα ᾿“μαξόνες (νρ]. ἀ68 Ῥγοϊοβέϊοις 6]. 11) αυά. 40, 580 Ἀὶ5 
Δαρϑεῖν αυά. 184, 21. ΑΙΒ ΑἸΐοΥ ρσοῦοῃ Το μου ἀπ Μυγαὶὺ 
ΧΠΙ. Ταμγμβυπάεογι, Ῥυοΐθβθου Α. βοπηυ, ἀ6ΥΓ ἀ16 Ἡδηαβομυ δῇ 
τηθῖπθ Βιύ6 οἱ δα, δ᾽] θγάϊηρβ ΧΥ͂. Φδιγμαηάοτὶ δὴ. ΑΝΑ18 Μαδαδίβε 
σἰοδὺ Μιυτγαὶὺ 9“ δ΄΄ »«.6΄ 2΄ δ8η, ἀ. ἢ. δυΐῇ Οδπεπιοίοσ ἀρογίγαρθη 
24,1 »«1ὅ, 81. ΤεΒ νοῃ ΤΙΒΟΒοπαοΥ τὰ Ογθηῦ οὐσσόύθθηθ Βοίοσβ- 
θυμοῦ Εταρτηθπὺῦ ρσοβόχγὺ 4180 ζὰὄ ἄθῃ Οοά. ϑ᾽πδιοαθ. Ιοὰ ἄδηϊία 
δἰπθ Κο]]αύίομ 465 Ῥυοθοδύϊοκοβ 18 ζὰο ἀ6γ (1]1οββὸ ᾿“μείνων τὑπὰ 

ΘΙπθὴ ζγδίβοσθη Αὐβζὰρ δὺ8 Βυοβμβίδοοι Γ ἄογ Οἴΐε δομηγβ υπά 
ἢδὺ6 61 468, 80. 160 αἋ16 γσομ (λδγ  μδῦβοη ταϊἐροίθ ] θη ῬγΟΌΘη 808 
2, Κα απὰ Τ' υυἱῦὸ Οοα. 6 ἀπᾶ δηάθγθη Ηδηαβομυ θη υουρ] ἤθη. 
Παίβ 86] 08ὺ ἅ16 υγζθ ῬΥοῦθ δὰβ Καὶ ρσοηϊρί, 416 δ ὰὴρ ἀογΓ Ηδηά- 
ΒΟΥ σὰ ᾿αβεπηηθη, γα ἋΟΥ [6567 βρᾶθου. ϑυκοῆπθη. (Ἃὑδρθηΐ θο Γγ 

ὁ χοιρὺ 6 ταϊδαπέον Κἰοῖμθ Αρνγθσμαπσθη, ἀοοὶ δὲ ἱπὶ 8] Πρ ΘΙ ΘΙ ΠΘ ἢ 
(]οββθηΐοϊο ὑπ Βοδίαπα ἀθγβοὶρο: Πδηῃάβιρίθη ἔγθ! ]οἢ 51η4 ὙΘΟΘΥ 
ἀδγάϊμαυβοη ΠΟΟἢ ΒΟΠΠΥ δυΐροία ] θη. 

ἔ --- (οἄ. Νοάᾶρο!ὶ. 1 Ὁ 8517, Ῥαριθυ απ βου ἴῃ ΚΊΘῚ - ΕὉ]10 
ΔῸΒ ἄοα ΧΥ͂. ΦΔμγμυπαοτί, 198 ΒΙδιίου βέασ. Απΐδηρ πὰ δ μ] [8 
5:4 γϑυϊοσθη (ογϑίθ (]οϑθ ᾿χρεμών, Ἰοίχία Πώποτε). Αὐ8 (6Υ 
Ἡδηαβοθγ Ἀαύΐθ 10]. 80] θϑὺ δῖ ἸΏΘΙΠΘΥ οὐβίθῃ ἤθῖ86, δὴθ ἰοὴὰ 81 

- -...ο -- -....ὄ..ὄ.ὃὃὍὕὌ0 

1) Αὐῇχοίδ!]θη ὙΆΓΘΗ 810 ἴῃ ὁ Βοβοῃ ΒΟΒυραχύ (ἃ. ἃ. Ο.), ΘΙ 810 ΔΌΘΓ 
ὙΠΟ ΘΠ ΟΠΟΣ ὝοῖΒ6 818 ἴγοσσηθ ἰοίββουϊζοσ 468 βοῦσολθογβ (φώτισον --- εὐλό- 

γησον ἃ. 8. .7.) ΟΥ̓Κ] άγοη συ ]]ΐ6. 



ΕΤΥΜΟΙΟΟΙΟΟΜ ΑὕΘΒΙΑΝΌΜ. Γ᾿ 

Οἰπα Αὐβράρθ ἀοΥ Εν] ορικα ἀδορέθ, οἱ ζοῖημθ ποῦ ΖΟΒΑΠΊ 6 - 
διδηρθηάθ ΟὙ]οββθη ΔΡρΘΒΟ ΒΥ Όθη, οἷηθ ΚοΙ]αίίοη 408 Ῥυγοθοβδυϊοκβ Ὀ18 
ΖΌΣ ἝἼο8806 ““μαρτίχ ἀδηῖκο ὁ ἋΟΥ ἱτητηογ ρ]θίομοη αἴθ Ηθυτῃ 
Ῥγοΐοββοσυ Βούμβθβ. ΕἸ Ἰδηρογοβ δύο ἢδὺ Οἰαἰβίοτα ἴῃ ἀογ ουσθᾶθ 
Ρ. ΧΙΥΙ-- ΤΥ δρροαγυοκί. ΙΟἢ δ06 ἄἀδββθὶῦθ ζυχῃ 761] ταῦ ἄθιῃ 
Βρᾶϊοσυ ζὰ ὈΘΒΡΥΘΟ ΒΘ θη ΒΟΥΘΟΠΙΟὰΒ ὑπα τα νιπα, 108, Ζυμῃ 1761] 
ταὶξ Οοά. ὁ νϑυρομθη; ἔ ϑἰθιὺ ἄθια Ἰούχύθγθη ὉΠρΘΙ θη. Π8Π6, ΚΠ 
ἈΌΘΥ πἰσδ δὰ Ἰμχη βἰδιησηθη: Ὑ1010 ΝΟ Ἀβϑιριοιίθη 468 ΒΟΒΓΘΙ ΌΘΥΒ 
ψΟῸΠ ὁ σψογάθῃ ἀγχοῦ ἢ Ὀοτιο σύ. δου ἀθη ΘΘ]]Θπδηράθοι ( απά- 
ΒΙ0 16) ΒΔΌΘΗ 516}, ψ6 16} ἀυτο οἷπα σάξιρο Μι|ὑθΙ]αηρ γομ Ὦγ. 
7). ΚοΟΙ οΥΆὮγΘ, ΠῸΣ σϑηὶϊρα ουμαὶίθη, 81ηὶ νγϑηϊρϑίθη Θ᾽ ΔῸΣ ἴῃ ἄθῃ 
ΑἸ βομηίοθη, τ ῖομθ ἴῃ ἄοπὶ Αγομοίγρυβ ΕἾΤ ὉΠΒ ὙΘΙΪΌΥΘΙ 81Ππ6. 

Ηδὺ Οοά. 6 πιομῦ τὰθὴγ Ηἰδῃαβιρίθα, 80 ΜΙΓ τηδη ὙΥΘΏΓΒΟΠΘΙΠ- 
ΠΟΡ 6 υπά ἢ Θμἐθομσθη Κὔπμπθη. Απάουτμ8}}8 τη ίθίθη ἀ16 1 ΑΘΓ 
Τῦυβδη βου ΓΘ μ]οπάθη ἀΡβοδηλθ ἀυγομρθβθθῆθη συ γάθη. 

ΕΠΠΘΥ δηάογσθῃ Ηδυρίγθοθηϑίοη ἄἀθββοίθθη ὙΟΥΚαΒ ρομῦχύ ἀδ8 
ΒΟ Θηδπηΐο Εἰγημοὶ. βου θομῃϊοαπι 81. 

Ζ --ς Ῥαυβ. ΒΌΡΡΙ]θιη. ρὑυ. 112, Ῥδυρδτη θη Β Πἀβομτ ἴῃ ΕῸ]1Ο, 

458 ϑοιϊξοθῃ βίασικ (σὰ ἀυγομβομη 0 42 Ζ6116π), ΒΙδὐέγασπι 80 »« 
2. Ὁ εἴα, βου δγαυση 24». 18, οὔπθ Κο]υπηπθηΐθ]απρ, 808 ἀθ1) 
ΧΙΠ. ΤΑ Βγμυπάοτί, νογζρ]]ο ἢ} σοϑολγθῦθη. Ιοἢ ἤ806 δαίβου ἄθτὰ 
Ῥγοβοϑέοκ ργδίβεασα ΑὈβομηθέθ δὺ8 Ὑϑυβοιθάθῃθη Βυομδίδ θη 
Κορίογί. Π᾽1᾽Ά6 Ηβδηάβομυ Ὀορὶππί ΕὉ]. 1: ἀρχὴ τῆς ἑξαμέρου -:- 
δσχετλιαστικὸν ἀναφώνημα καὶ σύστημα ὑδάτων:--- ᾿Δαδεῖν᾽ ὀχλεῖν, 

ἀπορεῖν :--- ̓ αδέν" ὑεία κόπρος ἤγουν χοίρεια ἀπα οπάρὺ ὠχρότης ἡ 

ἀειδία. ποτα “οὶ ΒΙδ οΣ ἔγοὶ Ὁ]θῖ ρθη. Νδοὰ Βυομβίαθθῃ Α΄ δαὺ 
ἀϊο οἵβϑί Ηδπὰ (ὃ. 88 --- Θ0) συοὶ Ζυδδξζε οἰ προβομαὶ ἑοῦ, πϑτ] ἢ 

Θἰπτη8] οἰπθη Αὐβομαῖ ἄρογ Μαίβε πὰ οι ηΐθ, ἋΘΥ 516} ποιῦ 
ῬΟΒΒΟΥ πα γο]] δι πάϊσου ἰπ Ἀ]ΐθγθη Κυυ μη ἀβοι τ θη Ππάοῦ, ἀπά 

ἄθῃ Ὀοκαημπέθη, θὈθη 8118 δέου ταὶ ἀϊθθθη οὐ μαΐθπθη Ττακίαῦ ὍΡΟΥ 

Τιουβυπηθη. 1) ἨἩΐογσὰ ραϑίβὺύ, ἀδί8Β ὑγβθυβο 61 Π]10}. 80}. Θ᾽ 26 1Π6 
(Ἰοβθθη ἱπ ἄρῃ Ἰοχὺ γὸὰ Ζ 88 οἷῃοὸσ Κυγδπάβομγ ἰηΐθι- 

ΡΟ]Ιοσὺ 51π4. 

Ααϊδβογάοθπι μδὺ ποὺ ἀ6Υ ΒΟ ΘΙ ΌΘΥ γῸ 7, ΒΟ ΘΥΤ, 8610 ὨϑΟηβίθυ 
γογρϑηροῦ (τω. 'ἵπὶ Ῥγοθοϑέϊοκ ΟἼοθβο 92) 4) ὑπ δὴ ϑβ88Κγϑ]ὸ 
ΟἸ]Ἰοββθη, ὑγϑῖομθ 8:0} π᾿ ᾿ΚΘΙΠΘΥ ἀ6Υ ΖΔΒΙ γι ομθη ΑΒΘ ΓΙ θη ΏΒΘΓΘΒ 
ΟΣ 8. βοπϑὺ πάθη, διησυροῦ σε; ΖαΒ] τοῖο ΑὈΚάγζαηρθη ἀ6Γ ὙοΥ- 
Ιαρθ βἰπά -- ὄέίουβ παῦγ! ]οἢ} ἀπτιούρ --- δυΐροϊδϑί. ῬόοοΒ νογίχιἐὐ 

1) ΥΩ]. διυάδοταυμα, Δπηθοα. νᾶγ. 1 284 τξ 
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2 ΤᾺΣ ἀ16 1η ἀογ ὕΠΥ Δ ΔΒ ἢ ΥΠΕ γου]οσθπθη ΑὈΒΟΒη 6 ΕΓ 8 41161} 
οἶπα πιομέϊρθ ΚΊαβθο ἀογ {ρου Π]θἔοσαηρ. [πὶ ἀθγ Αὐΐοϊχψα ἄθυ (]οββθη 
νοι οηὐ ἀΙ686 106 ἀμχοῆδυβ στοὰ Ὁ ΟΘΟΥ Δ0, οὔποθ ἀδίβ ψΙΓ Ζυαηβοιϑὲ 
61η Ὀοβεϊμπηχαΐθβ ΡΥ] ἀοΥ ταοσάπμαηρ πδοιμνγθίβοη Κὔππηξθη. 

 οη ΘΙ ΠΟΥ Βη θη, ποῦ ουμα]έθπθη Ηδηἀβο ΠΕ, ἄογθη ἘΠ Ραηά 

μοϊδϑὺ ττϑῦ, ὙΘΥΙΟΥΘῚ 5160} Ζυ 3 ]]1ρ ΒΟΠΟΠ 1ῃ ΒΘῺΓ δἰΐοσ Ζοιἐ δἰ μὶρα ἀ6Γ 
πὶ δὑ]ογθη Θαδίθυ ΠΟ Π θη, σγθ]οῆθ ἄθη ϑ'ο]α [8 408 Βυομβίαθοη 1, Καὶ σὰηζ 

πα ἄρῃ Απΐδηρ το ΜΛ υχηξαίδίθη, ΟὝΘΥ ρζ'θηδοΥ, το ἀοΥ ΜΙδα ἀ6Γ 
ΑἸοββο Ἶφε Ὀὶ8 τὰγ Μιύθ ἄθὺ 6Ἴ]οββθ “έγω τοϊσμέθη. ἢ 6 Ὑουϊυβὺ 
υγάθ Ὀθιηογκὺ ὑπα ἀα ΖυΆ]]1ρ Καὶ ἁυγθιΐοβ ΕἸΧΘΙΉ ΡΥ ἀ6 586] 6 ῃ 
ὙΝΟΥΚΟΒ ΖΓ γογΐάραηῃρ, ϑἰαπμα, 80 πδῆχη οἷ ΠΠΡΌΤΟΥ ΘΟΏΓΘΙ ΘΙ Θ᾽ ἢ 
ΕΧΘΙΏΡΙΑΓ 468 Εὐγιμοϊορίοαμπι σου, τὑγο]ομ68 ἀθηὶ σα. 44 ἅ8η- 
ΠΘῊ πτᾶγ, αηα ογρῆηζία ἀυτοὶ Εἰχοουρίθ δὰ8 ἀϊθβθι 485 [6 ]θ πο δύδοϊς. ἢ) 
ΕΠπὸ ΑὐΒΟΒΣ ἀ68. 80 οηἰβίαπάθηθη ΜΊ8Βο} Εἰ γτλοϊορσίουπη8 Ὀοΐδηά 
ΒΙἢ 'πὶ Αὐδρδηρ 465 ΧΥ͂. Φδγβυπαογίβ ἴῃ ἀογ δίδαῦ Καπάδκα. ὑοη 
ἢν ψυγάθῃ γοῃ ὈοὐχοὈδαιηθη ΠΟ ΠΒΟΒΧΟΙ θΌση, τσ ] ἢ 6 ἀ68 ΔΙ] ρΌΠΔΘΙΠ 6 
«-.»......-ὄἕ 

1) Αὐοἢ βομϑὺ ψΆΓΘΩ Ἰηϑηορθ ΒΙδ 6Υ, ψ16 ζ. Β. ἀδβήθησο, 6] ἢ 08 ἄθἢ 

ΒΟ] ΒΒ ἀ68 Ῥτγοθοβύϊζοϊοβ δηὐ 6], γνου]οόύθῃ. 

2) Π6γ Απίδηρ ἰδὺ πιομῦὺ δΌΒο] αὖ Βιομοσ, ἄα 1οἢ ἱμ ὩΣ δὺὰ8 ζψοὶ Ηδηᾶ- 
Βο ἴθ Ὀοδίμαχαῦ Βαρ6; Ὀΐδ 'π ἀ16 Μ|δα ἀδγ α]οβθ6 Ἶφε τοὶοῦ ἴῃ ἄδπιὶ ρἼθ οἢ 
“ἃ ὈΘΒργθομαπάθῃ (οα. Τταϊθούληυβ ἀοὺ τηλὺ ὁ βυλιημηθηᾶθ Ταχὺ. 516 ᾿δαΐοῦ 1πὶ 
Τταϊοοί.: Ἶφι τὸ ἰσχυρῶς: ὥσπερ ἀπὸ τοῦ νόστος γίνεται νοστόφι καὶ κατὰ 
συγκοπὴν νόσφι, οὕτω ἀπὸ τοῦ ἴς ἱνός ὃ σημαίνει τὴν δύναμιν γίνεται ἱνόφι. 
(6 δ τὺ ἴοτῦ: τὸ δὲ ἴἵς παρὰ τὸ ἔω τὸ ὑπάρχω κτλ.; ἀδροροη Οοά.. Τταϊθοί. :) 

ἐπὶ δὲ τοῦ ἶφι κατὰ ἀντίφρασίν ἐστι σημαίνει τὰ ἀσϑενὴ καὶ οὐ τὰ ἰσχυρά. 
016 ΕχκΚΙδγαηρ Ὀϊοίος ἀδ8 αἀθηυϊμυχα μὰ ἀθν ]οββῈ Ἶφε τὸ ἰσχυρῶς" ὡς ἀπὸ τοῦ 

ψόστος νόστου νοστόφι καὶ κατὰ συγχοπὴν νόσφι, οὕτω καὶ ἀπὸ τοῦ ἴς ἱνός 
γίνεται ἵνοσφι καὶ κατὰ συγκοπὴν ἶφι᾽ ἐπὶ δὲ τοῦ ἴφια μῆλα κατὰ ἀντίφρασιν 

ἐστιν ὧ 4) σημαίνει (δὲ ἥρσί Β 615) τὰ ἀσθενῆ καὶ οὐ τὰ ἰσχυρά. ομ ΔῖοΥ 

ΔῸ [Γοἷχὺ τὰ Ττδϊθοῦπαθϑ πὸ ΘΙ ΒΟΉ Ο]ρο υπὰ οτίΪϊαυαῦ ἀογ ϑοῃ]υ[8 ἀθ8 

ἀδπυϊπυση 18 σὰ ἄρδββθηῃ ]Ἰθύζίοσ. (]οϑδ ᾿Ιωχμός, ΠῸΣ [1018 ἀονῦ ΒΟ ΥΘΙΌΟΣ ἀ68 

Αγομοίγρυβ 818, ψγ88 ΟΣ Βοβοῃ ἰγύμονυ Κοριοσὺ ζὰ ἈΔΌθη σ]δυαδίθ. Εὖ Ὀϊδὐίοτίθ 

ἄδῃ ἴῃ ἀθπὶ ἀθηυϊπυτη τ Πουνγίβ πα τηδολύθ 8.18 ἄστη ζ8ηΖοη ΒιυοηβίδΌθῃ ! 

ἀθββ θη Ναομίσχεηρο. ἩΗϊοσϑὺῦ δχοουριουΐθ ΟΡ ἄθῃ σϑῆζθη Βυομβίαθαη Κ ἠ68 
αθηυΐϊηυμη Ὁ18 6]ο886 Κωφός υπὰ Ὡδὴπὶ βορδσ δι ἄθὰ Νεβοβύγαρ α16 ΟἸοββθη 

Κραιπάλη υπὰ Καταργὼ δἰηθογ. Ζα Βυομεα θη ΔΛ Καπὶ οὺ Ὀθσθιῦβ ουτηδαοϑῦ; 

ΘΓ βΒυοῃῦθ νου  Ὀ] 1 ἢ πϑΟἢ Θἰμοσ α]ο0886 “έγω, πὶ ΨΊΘΙΟΣ ΔῈ Β6186 Ἡδυρίγουϊαρθ 

ΒΠΒΟΒ]ἸΘἴβθη χὰ Κὄππομ, ἁπὰ οχοθυρίογία βου οἷη ῥϑᾶγ (]οββθῃ Ὁ18 “ογεῖον, 

ἀογθη βοΒ]υ [8 οὕτως οὖν καὶ λέγω λογεῖον ἴῃ ραβϑομα ζὰ ἄἀθπὶ χζνψοιΐθη ΤΡ]]} 
ἄἀογ ΕἸοββα λέγω (λέγω τὸ ὁρίξω) “ιγίοκσι] οἰὔθα βοβθη. 16 δχοοσρί σία Ηδπά- 
ΒΟ Υ  δὐϊτητηῦ πἴθποῦ χὰ ΑΓ, 4]18 σι Βὶ πηὰ βομοιπὺ ἔΐσ ἀὰ8 αδθηυϊπαμη σοὴ 

σουϊηρσοὰ οτί. Α]8 αὐ ]}Ἐρ Ὀθιλουκο Ἰοἢ, ἀδίβ ἴῃ Οοα. Ὁ γα ]βοῆθῃ Ὀοθιάθῃ 
ΤΟΙ] θη ἀοΥ 818 ΟΥῸΒ περὶ πολυσημάντων λέξεων Βἰδιητηοπάθδῃ (Ἴ]Ἰοββ Μέγω γὸγ 
ἄδηῃ υοτίθῃ λέγω τὸ ὁρίξω ἴαϑῦ οἵη Κοϊυσηπο ἴγοϊου δι σϑαββθῃ δῦ; α16 

Ζυβαι σοι δηρκοὶῦ ἀογ 7 6}15 ψἂγ ΟθαθᾶΣ ποῦ τθὴγ ΚΙΔΆΓ. 



ἙἘΤΥΜΟΙΟΟΘΙΟΌΜ ΟΥΙΑΝΌΜ. "Ὁ 

Ὑοσυ]δηροη ἀ685 ΔΡΘΒαἸδη θα π8Ὸ} Ηδησβο τ θη δὺ8Β ΟἹ Θο ΒΟ] δηα 
δαΒβοαΐοίθη, οἷπθ ΑΠΖΔὮ] νοη Κορίθηῃ δηανουκβιηδίβισ ροξογ ρί, 
τ ΘΙΟΒ6 ἀδππ Βγουβοὶὐβ ἐπὶ ΑΡΘΠα]δη 46 τ] ἀθγαμη ΔΌρΡΘΒΟΒΥΊΘθΘη ΟὝΘΥ 
Ροταγροιίοῦ πυγάθη. ἢ Δ5 ΟΥρΊη8] 86] 08ὺ, σθὶομθ8 ἴθ. 818 Οοά. 
Οτούθηβιβ ὈθΖθίομηθ, σίηρ σουϊόσθη. οι Ἰζηρογθη Κορίθῃ Κοηπα ΙἸΘἢ 

15, πϑτ] 0}: 

δ --Ξ Οοά. ἀπαῦτοβ. 1017 βὰρ., Ῥαριθυ ΒΒ αἀβομυ Ὅν δὺ8β ἀθια Εἰπαθ 
ἄεβ8 ΧΥ͂. δησμυηάογία, ἴῃ ΕὉ]1ο, ΒΙαἰίγαστα 29 »« 21,5, οι γδασα 
20 ». 15. δαρδκτυιρίίοη Μιχαῆλος ᾿Α“ποστόλης Βυξάντιος αἰχμαλω- 

τισϑεὶς καὶ πενίᾳ μεγίστῃ συξῶν ἐν τῇ Κρήτῃ ἐξέγραψα. ἘΒοϑιύζοι- 
ΑὙἿ ΒΟΥ χτῆμα Βαλτάσαρος τοῦ Μελιβακκοῦ τὸ παρὸν ἐτυμολογικόν. 

Απΐδηρ: ᾿ΕΤΥΜΟΖΟΓΙΚΟΝ. --- τὸ ἃ μετὰ τοῦ β - ᾿Αβάλαι σχε- 
τλιαστικχὺν ἐπίρρημα; Ἐπᾶ6: ΟἼοθ8βε Ὅρα ήοτὺ ὥρα. 

᾿ι --α Οοα. Ἐδυσδγίθηβ. 114 ΝΑ͂ 6, Ῥδρ᾿ου Δ βου δὰ8 ἄἀθιη 
Επάθ ἀθ5 ΧΥ͂. δηγβυμάογίβ, ἰῃ ΕΌΪ1ο, 210 ΒΙδ ίοΥ βίαια. ϑΌΒΚΙΙΡ- 
ἔοη ᾿ἀντώνιος ὁ Μεδιολανεύς, Κρὴς τὸ γένος, καὶ τοῦτο (πδοβίτειρ- 
116} τὸ ἐτυμολογικόν οἰπροῖάσῦ) ἐν Κρήτῃ ἐξέγραψα. οι Απέομ!υβ 
Βέδιητηῦ πῸΥ ΕἾ]. 145--- 2710, γορ Βηάοσου μ]θὶοχοιύσοσ Ηδηα ΒΒ]. 
1--144,. Τι|06] συλλογὴ λέξεων ἐκφερομένη ἐκ διαφόρων βίβλων 

συλλεγεῖσα τῆς παλαιᾶς τέ φησι καὶ τῆς νέας καὶ αὐτῆς δήπουϑεν 
τῆς ϑύραϑεν (γτοπι Κ'σΒγθῖ θ᾽ Π8 0} ἄθπι Βορθηδπηΐθη ΖΟΠδγαΒ σΘ 1146) 
-- τὸ ἃ μετὰ τοῦ β --- ᾽Αβάλε" σχετλ. ἐπίρρ. Ἐπάο ὥρα. 

ἱ -- Οοἄ. 1μδυγοηίίαη. δ, 11, Ῥαριθυ μα ἀβο ν δὰ8 ἄθηι 8 γο 

1466, πῃ ΕΌΠο, 8090. ΒΙδ ον βέασκ. δα ὈΒΚυρύοη τοῦτο τὸ βιβλίον 
ἐγράφη ἐν ᾿Ενετῶν νῦν νήσῳ τῇ Κρήτῃ ἐν τῇ πόλει Κάνδακα λεγο- 
μένῃ τοῖς ἀναλώμασιν ἐμοῦ Φραγκίσκου τοῦ Φιλέλφου. οὗπερ καὶ 
τὸ βιβλίον ἐστίν, ἔτει χιλιοστῷ τετρακοσιοστῷ ἕξηκοστᾷ ἐχτῷ ἀπὸ 

τῆς τοῦ Χριστοῦ γεννήσεως. Ληΐδηρ τὸ ἃ μετὰ τοῦ β: ᾿Αβάλαι, 

ΕἘπάθ ὥρα. Ὠϊ6 Ηδηαβομτ  Ι8ὲ Ηὔομέρ σοξοτγειρέ ἀπά ἀαγοι Ὑ16]6 
ΤΠ ὔοκοη δηὐβίθ]δ, Ὀοτδησὺ ΔΌΘΥ τὰ ΘΙ πΖθίπθῃ 416 μοϑαηρθη ἀ65 
Οὐχ 815 ὑγθῦθυ, 815 68 ΜΊΘΠ86] Αροβίο θϑ πὰ Απίομιιβ γοῃ Μα]απά 

ἐπαύθη. 

Κ -- (οα. Ιμδυγοπίϊδη. δ, 1, ῬΑρΙΘΥ ΒΒ ἀβο ΒΥ ἴῃ ΕΌ]1ο, 8512 
ΒΙδύίου βέδυκ, σοῖὰ 986τὸ 1466. δα Βκυιρύϊοη ἐγράφη ἐν τῷ Μεδιο- 

λάνῳ ἔτει ἀπὸ τῆς τοῦ Χριστοῦ γεννήσεως αὐξς΄. ΑΒΟΒΠΙ ἀε» 

γΟΥ θη, ΔΌΘΙ ΠΒΟΒ ΘΙΠΘΥ δημάθγῃ ΑὈΒΟΒΤΙ 468 Οτγοῦ. ἀπγοΒ Κουτιριογί 

πὰ αὐτο Κοπ]οκύαγθη οηἐβἑθ ]ί. 

Ἰ -- Οοά. Ῥαγ8. 2638, Ῥαριθυμδη βοιγ  ἰὰ ΕΌ]1ο, 280 ΒΙ]δἐίοΥ 

βίασκ, δὰβ ἄρῃ Εμαθ 408 ΧΥ͂. Φαμγημαπάθγίβ; ΒΙ]αὐίσθαμι 28,2 »« 21, 

ΒοΒγιἥταυῃ 10, »« 18. Ἐγβίοβ Β]αἰξ: Εχ ΒΙιθΠ}οὐμθοα 1. Η γα ἐλ 
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Βοίβέα!] 6. ΔΑπῆδηρ: τὸ ἃ μετὰ τοῦ β: ̓ Αβάλαι, Ἐπάς ὥρα. ϑομοῖπε 

ΑὈΒΟΒΥΙ γοῃ Κ΄. 

πὶ - (οα. ΒγΆΧΘΙ]Θη5. 11288 (Οπιοπὺ 62), ῬΑρογ μβδη ἀβο ΠΥ Ὁ 1π 
Ε0]1ο, 384 ΒΙδ ον βίαγκ: ΒΙ]αἰσαδυμη 28 »« 19, γοῃ αἀσθ] υϑυβο Ἰθἄθηθῃ 

Ηδπάρη ἔπαθ ἀθ8 ΧΥ͂. δησγυπαάογίβ σοβομ τ Όθη: ΒΙ] αὐ 1--- ὃ 71 δπΐ- 
10 ἀδ8 Εὐγιροὶ., 8ῦ8---584 ᾿Εμανουὴλ τοῦ Μοσχοπόλου (80) τεχνο- 
λογία καὶ ἀνάπτυξις τῶν λέξεων τοῦ πρώτου βιβλίου τοῦ Ὁμήρου. 
16 Βιαμαβοι  βίδιησηῦ δὺ8Β ἄθπχλ Βοβιΐχζ ἀθβ Ῥοΐχγιιϑ Ρϑηδ πὰ Ὠ6- 
8 Π 8 ΒΙΌΧΘΙ]ΘΗΒ15 ϑαμοίδο 1146 (]Ἰούο 1580---1611), Καπὶ πο ἢ 
ἄοϑβοῃ Τοὰθ 1ῃ (88 «680106 Κ] οβύθυ σὰ Απύνγογρθῃ, ἡ) πδοὸὰ Αυΐβοραυηρ; 
ἀθ5. Οτγάθῃβ ἴῃ ἀ16 Βιδ]οίμβδαθθ ἀ6 Βουγροζπθ, ἰπ ἀογ θυ ]υὐοπβ- 
χοῦ πδοὴ ῬδΥΒ 1ἢ 416 ΒΙΡ]οίμβδαθθ Ναίομπαὶθ, θα ]Π10 8 1815. 1η ἀἱ6 

ΒΙΡ] οὗ μ6 Κ᾽ σοὰ Βυἴ58861. [)85 Εὐγιμοὶ. Ὀοχιπηῦ οὔπο Τ 6] 5) ̓ “βάλαι, 
δηαεοί ὥρα. --- ΑἸ16 ἀϊο86 ΑἸράθθη 8ον 16 ΚοΙ]]α Ομ θη Θ᾽ ΖΘ Ποὺ ῬΊΟΡο- 

βύϊζοκα ἀδηϊκα 10} ἀδγ ἈΠ} Βθογοιίθη αἰΐθ 468 ἤθυγῃ Ῥχοΐθββου ΕἾΔΗΖ 
Ουμποηῦ σὰ (ἀδῃΐ. 

Ξ--- (οἄ. ΤταϊθούϊπυΒ 8, Ῥαριουμα ἀβοῃυ} ἀθ5 ΧΥ͂Π. 9680- 
δυπάογίθ, αἀΥοὶ Βἅηαθ ἴῃ ΕὉ]10 (416 Βυομδβίδθοῃ “4--- Ε, Ζ-- , Π--:ὠΩ4ὦ 
πηΐαθ86η4). {ρϑυβοισι: Εἰψηιοϊοφίοοα υαϊο ἱπδίφμθ, Βθϑιζου 
γο ΘΠ: ϑοο[ζιοία [8 165 Απ [υογρὶοη 515} [οημι8} ί[γοίοβδαθ,. Δῃ- 
ἴδπρ: ᾿“βάλαι, Ῥπάο: ὥρα. ἘΔ. ἰδϑὺ οἷπθ [Ἷγ ἄθῃ Ὀσυοῖκ Βουροβίθ!]ΐθ 

Κορὶθ 468 νογίβζϑθηῃ. Ιοἢ ἴᾶρὸ ἀἰθ Ηδηβοιτν ἀυγορῃ ἀ16 αὔϊο ἀοΥ 
Ὀιγοκύοη ον {Ππἰνθυβι (801 ]1οὐ μος σὰ Π γθοὺ πδοὰ Αἰγαίου ΖῸΓ 
Βοπαυύϊζαης οὐ ἰ ἔθη. 

ΑἸ]οη ΜΊΟμΔ6Ὶ Αροβίοϊθϑ ἴδῃ 6ὃ8 τῷ [πΐϑγοϑθθο ἀθ8 16 ούθυθη 
ΑΡβδῦζϑ Β6Ί 6. Κορίθῃ βράου δαοὰ σβ ἢ, ἄθιῃ Ὑ οΥς θἰ πη ὈΘΒΒΟΥΘΗ 

Τιΐοὶ σὰ σϑρθη υὑπὰ 68 δ᾽ "θιὴ ὈΘΚαηπίθη Ὑ ΘΥΆΒΒΟΥ ΖΙΙΖΌΒΟΒΓΘΙ ὉΘΗ: ΘΓ 
γΟΓῆ6] δυΐ ϑιυϊάαθ, ἀθϑβθὴ Νϑπαηθ ἀυγοι 1 ἀδηη ἰπ 416 γϑυβοβιθάθῃ- 
βίθη Εὐγιμο]ορίκα οἰ ηροασαηρσοη 18. [16 ἃ] οθϑύθη ἀθγαγύζοῃ Ηδηά- 
βου θη 81η4 ΟἸἴΘηὈΔΓ 

Υ --- Οοα. ὕτθιη. στ. 160, Ῥαριογ δ ἀβο συ 1 ΒΌΪ]Ιο, 3596 ΒΙΆ ΟΣ 
βία, ΒΙαἰρτοίβο 29. »« 21. ὕοῃ Μ|ομδ6] βο] ϑὺὲ βιπά Β]αἰἱ 1.--- 224 
υπὰἃ 8θὃ--390 ροβομγίθῦθη, Β αι 22ῦ---6 2. νοὰ δἰποὰ Οἀθ}] 6}. 
1)15 ΕἸἰγιμο]ορΊΚου πἡἰπηπιὺ ΒΙ]αἰ 1---ϑτ0 οἷη; 68 ἴοίσθῃ Θεόγνιδος 

1) ΒΙαί 1 δοο[ίοία 7158 “65. Απἐ{ὑογροη 818) 1) [ογηιι5} [ΡΥΟξοβδαο]. 
2) πο Ηδπὰ ἀ68 ΧΥ͂Ι. 9 γα ηάογίβ αὐ Εἰψηιοϊοσίοοη ναϊάξς ᾿πϑῖσηε ϑ τὰ 

Βαπά πούϊοτί. Εἰηθ τποάστπθ ΗἨδηᾶ Ὀοιπογκὺ δυῦ ἀθπὶ Υογβαίζ]αὐζ:  Αροσγαρλοη 

᾿ιεῖι8 οοαϊοὶβ οαδίαί πὶ Βιδίϊοίϊεοα Αρσαάεηιῖςα Ττγαεοίὶ αὐ βοηπιθη. γιά. δϑασῖς 

Οποπιαδίϊοοη, ἰοηι. 1 ρ}. 159---168.. Α]8 γοΥαρο ἄοσ {τοίου ΗΔ αἀβομσ ἢ Παὺἐθ 
βοβου Ὁ. Βυβηκοη ἄθη Οοά, Απύνοσρ. οσκαπηὺ (Ὁ. ΒΒ ΚΘΗ ογϑύομθβ ἀ188ογ- 
ἰδίζομθα δριϑύοϊδθ δᾶ. ΕἸὐϊθάθιηβϑμη ρῥ. 710). 
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γνῶμαι τοῦ Μεγαρέως ΒΙαἰὺ 8171---990. ὸΓ Απΐδηρ 465 Εἴγιῃ. 1ϑ8ὺ 
᾿Ετυμολογικὸν τοῦ Σουίδα. ᾿“βάλαι᾽ δχετλιαστικὸν ἐπίρρημα, (88 
ἘΠπ46 6]οβ80 “Ὥρα ἀϊ6 ͵οτίο οὕτω καὶ ὥρα. Ηϊοταυΐ Μιχαῆλος ᾿4πο- 
στόλης Βυζάντιος ἐξέγραψεν. ἸΟᾺ Βᾶρ6 ἀΔ8 Ῥχορεδϑυϊοκ 15 ΟἼ]Ο586 
48 ““μαρτάς γοΥρ]οΠ θη. 

Ὦ --- Οοἀ. εὐϊο. στδϑοὺ. 880 (τὰ Καίδϊορ ἰγτυϊῃ! οι 810), Ῥδριοτ- 
ἨΔ ἀβο  ἴπ ΕΌ]1ο, 381 ΒΙδυίου ϑίασκ, ΒΙ αἰ μτοίβα 28,5 »« 20,5. γοῃ 
ἋΟΥ ράμζθη ογϑίθη ΗδΙ δ 1ϑὺ ἀογ Ἠδυρύΐθ1} γϑυγαπηῦ πα ΠῚ Ο6Γ 
ϑιαἰβογϑίθ ᾿πκὸ Βδηᾶ οὐμαϊίθη. ἀυοὴ ἀογ ΤΙΐ6] Ιϑὺ ζογϑίγί. Ὑόιῃ 
Απΐδηρ Ιϑ5ὺ ᾿“βάλαι ὄχετλ... οΥδα]ίθη, 485 Εἰπάθ ἰϑὺ ὥρα. 916 'Ὁ- 
Ξκαιρύοπ δῦ: Μιχαῆλος ᾿“ποστόλης Βυξάντιος πολλὰ καμὼν ὕμως καὶ 

τήνδε βίβλον τέχνην οὖσαν γραμματικῆς ἀχρηματίᾳ κατὰ τὸ πρωτό- 

τυπον ἐξέγραψα. ἸΟῺ Πδ06 πὺγ σὰ ΤΊ] η ἀθ8 Ῥγοθοϑύϊζοϊκοθ ἀ16 Ποϑίθ 

νου] ]ομθη. 8. δὐμηστοὺ 06 γ8}} δ Πρ ταῦ ΓΤ ἀΘΓΘΙΙ. 
Εΐνγα8 ϑρᾶϊοσυ μαὺ ἀδῆη ἩΒ ΒΟ ΒΘ η110 ἢ ΜΊΟΙ 6] Αροβίο θβϑ 86] 8ὺ 

ΘΙ Π6Π 8 Πάθσθη Αηΐδηρ νογροϑούζὺ, ὑτὰ ἀ8}} δ ἢ ἀ16865 ΥΥ οΥκ 415 
ΤΠ γιπο]ορίκου ἀ68. δι 1Ἃ485 ἴῃ ἀθη Ηδη46] σὰ Ὀτπρθη. πὰ Τοχὺ ἀ68 
Ῥχγοδοβύϊζοκοθ βπὰ αἀ16 ΟἸοββθὴ ὅ ὑπὰ 10 δυβροίδββθη, δο ϑβοηβὺ 

ΤΩΒΏΟΠ6 ρου ρισο Απάοσυπρ σϑυϑυοῃῦ,; ΔΌΘΙ 8116 δ Προ ΕΘΉΪΟΥ 
Β ΠΏ η ἀογασίϊρ σὰ ἀθμθη ΟΘΥ ὈΙΒΏΘΓ σοηδηηύθη ΗΠ Βο Υ 6η, ἀ 68 
10} πιοδῦ ΤΟΣ δὴ ἀ16 Μδρ]Πομϊοιῦ, ἀδίθ Αροβίοϊθβθ 'πὰ Κσοία Ζυγαὶ 
γΘΙΒΟΒΙΘάΘπθ Ἀ]ΐογα Αροργδρῃδ ἀθυβθίθθη Ηδπαβοιτ δ ἴαπα, σ]δαθο, 
ΒΟΠΩΘΤΝ ἰμτη ἸΙΘΌΘΓ 86] 08ὺ ἀϊθ0 Αμαογαηρθη ΖυνγθῖΒθ. 8)᾽΄᾽΄ὋῸ Ηδπηά- 
ΒΟ ΧΙ θη 581η6: 

0 --- γαείϊο. Ῥᾳιδίη. 244, Ῥαριθυμβδπαβοβ ιν τη ΕὉ]1ο, 4006 ΒΙδυΐοΥ 
βίαν (ΒΙ]αἰ 1---α υπὰ 404---406 5:᾽πὰ 1667), ΒΙαἰἐρστδίβο 21,2 »« 19. 
ὕὐθουβοιυ δ: ἐτυμολογικὸν τοῦ Σουίδα, ϑανβκυϊρίϊοη: Μιχαῆλος ᾽4πο- 
στολ. Βυξάντιος μετὰ τὴν ἅλωσιν τῆς ἑαυτοῦ πατρίδος πενίᾳ συξῶν 

καὶ τόδε τὸ βιβλίον μισϑῷ ἐν Κρήτῃ ἐξέγραψεν ἀπὸ πρωτοτύπου 
πάνυ διεφϑαρμένου. Απΐδηρ: τὸ ἃ μετὰ τοῦ ἃ ΄λαπτος ὃ ἀπροόσ- 
πέλαστος, Εἰπάθ: ὥρα. )ὲ8 Ῥγοθοβίθοις μα 06 160} Ὁ1]8 ΖΓ (]ο8886 94 
νου] ΟΠ Θη. 

Ρ --- (οἀἁ. γαίιοδη. 819, Ῥαδριθυ βδη βου ᾿πὰ ΕῸ]1ο, 449 ΒΙΑὐοΣ 
βίαυκ, ΒΙαἰγοίβο 28,2 »« 19, ἀδγ ὅομ]α 8 1ϑὺ σϑυϊούθη; ταϊῦ Ἰἢτη 
ἀ16 ϑ'Ὀϑκυιρίου, ἀοοὶ ἰϑὺ 416 Ηδηὰ 468 ΜΊομ86] Αροβίοἱθβ πἱολὺ Ζὰ 

γουκοπηθη. Απίδηρ: ἐτυμολογικὸν τοῦ Σουίδα --- τὸ ἃ μετὰ τοῦ 
ἃ --- ἄαπτος ὃ ἀπροσπέλαστος. Ἐπὰ6 ἴῃ (]ο58806 Ῥαλτήριον ἴῃ θη 

γγογίθβῃ παρὰ τὸ τοὺς ψαλμοὺς τηρεῖν αυά, δ18, 4. [48 Ῥγοθο- 

βύοκ μδ06 ἸοΘἢ 15 ΟἼοββα 117 "ἥμαϑος νουρ!οἤθη. 
διάγκου ἀυγο Κομπ]θκύμιγθη, δηΐβίθ]ῦ πα ἀυτγοι Κοπίδιμ! δύο 

γογαάογὺ 18. 
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ᾳ --- Οοά. Ῥαγὶβ. 2036, Ῥαριθυβδηἀϑοργ δ τη Εὐ]1ο, 548 ΒΙβ  ἔου 
Βίδυκ, δ8 ἀἄθηὴ Αὐϑρδην 465 ΧΥ͂. ΦΔγυπαογίβ: Β]αἰίσχααμπι 28» « 
21,0 οἵα, Θομυ γδαιη 20 »ς 11,5, Βοβϑιύζουνουιηθυκ ΒΙαἰῦ 1: Α η6 70. 
Ῥγαποίδοο Αϑμίαηο. {ὐ Ὀθυβοιγι δα (06. σοη ουβέθυ Ηδπᾶ ἀυγομβέγιο θα): 
ἐτυμολογικὸν τοῦ σουΐδα. ἨἩ]ΘΥΠΔΟῺ Ιδὺ 416 σϑηΖθ ουϑίθ δειύδ στοῦ 
ἄθτη Απΐδπρ 6168 δ βομβὲ Ππδηἀβο;Υ ]10 ἢ οΥδ ύθηθη ουνγοϊ οσῦθη 

ΘΌ 115 Δηρ 11}: Τὸ ἃ ἐν τῇ συνϑέσει ἢ στέρησιν σημαίνει ὡς τὸ 
ἄφιλος. , ὉΪ5 “βίας (80) ποταμός, ϑοάδηηῃ οἵη ἤδαμη σγο ὅ Ζ6116 

ἔγοῖροαββθῃ, ἄδπη ἐοὶρὲ ᾿4βάλαι ἃ. 5. χΣ- Αὐοὴ 8 βομ]αί5 ἰδὺ 6 Υ 

ὈΥΒΡΥΪΠρΊ Ομ Τοχὺ οὐαί, ἀ48 Ὑουῖς ὁπαοὺ: ψωνηκχότες" ὀψωνή- 
όαντες δὲ μικρόν. 

θη βόμοῃ βοβ]θομβύοπθ Τοχὲ ἀοὺ δγβϑέθρῃ Ηδηὰ (α οὐδὺ 4) μὲ 

Θἷῃθ ψ]θοΖοι θα φυγοῖίθ (α  μδῸ ἢ ΘΙ ΠΟΥ δηάθσθῃ Ηδηαβολ τ ἀυγοῃ-. 
Κουτιριογῦ Οὐδ Ὑἱθ] ἢ Ἰηὐουρο ουῦ, τι6 ἀθπῃ 2.. Β. πὰ Ῥτοβροβίῦςξκ 
6]. ὃ δὺ8 ἀ6γ ἈΒΠ]Ιομθη 6]. 9 1 χὰγ {ΠπΚΟ πη ΠΟΒΚοιῦ θη βίο] 
ψυΓὰ6: 8ὴ ΒΟΒ]θομίθη Κομ])οκίσσοη ἰδὲ ηἠδὺϊγ] 6} ΘὈθη 8118 ΚΘΙΠ 

Μδηροὶ. Ἐπ’ ιϑὺ οἷθ ἀυσγο ὑπ ἀυγο ο]οπάθθ Μδολῦνοσκ. Κϑυχῃ 
σὐμδορου βἰθῦ 658. ταῦ 

5. Ξ--. Οοά. Δὰν. δή, 85, ῬαΑρΡΙΟΥ ΒΘ ἀβομυ, 109 ΒΙβὑοΥ βίδγκ, 
οὗνγα Απΐδηρ ἀ65 ΧΥΪ. Φδγυπαογίβ, δα βογογαθην !οὴ βΒολ] θοῦ ρθ- 
ΒΟΙΤΙΘΌΘη. [0848 οἵβίθ ὑπᾶα Ἰοίψί Β]αὐέ ἔθ Ἀ]Θη: ΤΠΘΏΥΟΥΘ 81πα Ὑϑσ- 
μοῖίοί. Εἶπα Κο]αύοα ἀθ5 Ῥγοθοϑυοκαθ Ὀ18 Ζζὰγ ΟἼ]οϑθο 26 ᾽“μάλη 
ἄδπῖο 16 Ἡθυτὰ Ῥγχοί. Βοίμθ᾽), θἰμζθὶπ Νοιυούθθ ἄρον Βυοἢ- 
βίδθοῃ Καὶ Ηρυτῃ τ. ᾿οθίαρῃῃιο. [πὸ Ἰοὐζίογοπι ϑϊπηπηῦ 8 Ζὰ 66 
ἀρυιροη ΑὈΒομγ θη ἀθ5 Οοά. Ογθίθηβϑβ, ἴῃ ἀθὶ Ῥγοροδυϊοκ πᾶμοχέ 

ΘΓ 8160} δυῇδ!ρ ἄθὰ ρ]θ 10}. χὰ Ὀοθρυθομβοπάθῃ Οοά. ὙΊηαο00. 198. 
ΔΕ ΒΟΒ ΜΠ. Ἰοὺ 8180 οἷηθ Κομίδπιηδίοη νοῦ. Υοστύ πὶ ἀδὺ 
Οοάοχ 81:68 6. πιομύ. 

1)45 Ῥγοβοϑύϊδοῖς [6 8]Ὁ 6μ 10 ᾽πὶ σῦσοὶ Ηδη βου θη: 
{ -- Οοα. Νοδρο!ῦ. Π Ὁ 88, Ῥαριου δ ἀβολυδ ἴῃ ΕὉ]1ο, δὺ8 

ἄοπι Εἶπα ἀ65 ΧΥ͂. Φδιγηυπαογίθ, Ὀοριπηὺ (ἸΔαὺ Καία]ορ) παιὺ Ο]Ο5886 
᾿στράγαλον, οπαοὺ ταύ 6(ἼἸοϑβα Ννεαρόν. 1616 ΒΙδἐξον 81π4 νυ] ούθῃ 
ΟὗΟΥ νουμοῖθι. Αὑομ Εἰθύνομ ἀδηκθ ἸΘἢ δἰηζθὶπθ Ργόθθη ΡῬγοῖ. Βείμο: 
δ άθγθ Ὠδυρίβδομ! ἢ} 85 Βυοηϑίδθθη Καὶ δύο ἰἸοὰ γάμου ζυ Ἀ]]}Εορν 
ΖΘ ΠΟΙΏΠΊΘη: 610 ὙΘΥΖΘΙΟΠΏΒ ἀ6Υ ἰμϑμητηδίδ 61Π68 1.61165 ἀ1οβθ8 Βυο- 

βίδθθηῃ ὑοϑογρίθ την οαξιρσϑί Ὁγ. {118 οοῃ. )α.8 σα. ὕ χι ἀΙΘΒ6Γ 
ΚΊαβθο ρομῦὄγί, 1ϑὺ 8: ἤδθσ, βθ1η6 [6] ληρ ΠΟΥ 81]0 ἀθυβο θθη π]οΐ 
ΤΏΘΩΥ Ζὰ ᾿οβυϊ 6. 

1) Τ᾿μϑιάον 180 ἀθγοῖ οἵη Ὑ ΘΥΒΘ 6 τηριὶπμογβϑιὺβ (], 11 ὉπὈοΥ ἸοἸχϑιο σὺ σχ6- 

ὈΠΘΌΘΩ. 
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ιι -αΞ Οοά. ΗδιμΙθη818 τόρ 1071 (488 βοροπδηηΐα Εἰὐγιῃοὶ. 
Ἡδυμ]θη86), ῬΔΡΙ ΘΒ ἀβομγ ᾿η Θυδτγίοττηαῦ, στοὰ πὰρ ἀθ8 ΧΥ͂. 
ΟἽΟΥΣ Απέδληρ, 465 ΧΥ]. ΦΔμγυπαογίθ, 111 ΒΙΑ θυ βασι. ΒΙ]αὐγααμα 
19,44 »«14 οτι, δομυιἕταυμι 16,0» «9: ΒΙαίἰὺ 1 ---101 δηὐμα! θα ΒγαοΒ- 
Βϑΐοκε 465 Εἰγυμοὶ. σοὴ Ἃ]οββὸ Κέκλυϑι 18 Πλήρης: ἀοοῇ 5ἰπά 
ψ 616 ΒΙδύίου ἔδ!βοι σοουμαθη, Τπϑηο 6 ἔθ Ά]θη; δ ἢ ἢ ΟΟΥ ὙοΥαρα 

ὙΥΆΓΘῚ ΒΟΏΟη Ὑ]6160 ΒΙδὐϊου υϑυ]οσθη, δηάθγθ νϑυβί}]. Εἰ ἔΟ] ρθη 
Ε0]. 102---108 ῬΒΟΚΥ]ΠΑ65, 100 ---110 Ῥγίβαρογαθ χρυσᾶ ἔπη, Θηα] 1 ἢ 
ἀ16 Βυυξυβογιοίθ. 16 μᾶρ6 ἄθῃ Οοάδθχ ἄδηῖκ ἀθὺ [1 ρθη ἄχαρο ῦ 
Ὧγ Κορθημαρθποὺ ΒΙ]] οὐ μοΚανοσνγαιθαπρ πὶ 9086} 1888,.89 ἴῃ Βγϑβίδὰ 

56] δὲ ργϑδθη Κὔππθη. 16 υἱϑ] θθργόοομθηθ Ηδη βου, 6] μ6 80 
Ἰδηρθ 8418 616 δἰρθῆπθ πὰ ὈθΒΟμάο 5 συΐθ Βθοθηϑίοη 468 Εἰὑγιη0]. 
Βοροϊίθη μαῦ υπὰ οἰηϑὺ δὰ ἢ γ0} ΤΩΣ σνουκδηηὺ ψυγάθ, ἰδ, ψὶ6 ἸΘἢ 

ΠΒΟἢ ἀθη πη ρτοιομβίθῃ ΡΥΟΌΘ γϑυβι μου Καππ, πἰοἐβ ϑιΐοσ 818 
δἷῃ Βυπομβυοῖ δ18 ΘΙ ΠΟΥ 6] μα Ὡδο ] δθιρθη ΑἸ ΒΟΒΥΙ οἰ Υ ΑὈΒΟΒΥΠ 
468 Οοά. Οτοίθηβιβ πὰ δΌβο]αὺ πογί]οβ. 

Ϊπῃ βϑτα ] ]ομοπ ἀ!6θθὴ Ηβη βου θη Ἰδαῤοὺ ἄογ Απίδληρ 4698 Βυο- 
βίδθϑη Κὶ [οἱ] μθπαθσιηδίβοῃ: ἢ) 

Κάβειροι" ὀνόματα ϑεῶν. καὶ τὰ ὀνόματα αὐτῶν τέσσαρα τὸν 

ἀριϑμόν, ᾿Ζξίερος. ᾿Δξιόκερσα, ᾿4ξιόκερσος. ᾿Δξίερος μὲν οὖν ἐστιν ἡ 

Ζ]ημήτηρ, ᾿“ξιόκερσα ἡ Περσεφόνη, ᾿Ζξιόκερσος δὲ ὁ “4ιδης. Κά- 
βειροι δὲ δοκοῦσιν προσηγορεῦσϑαι ἀπὸ Καβείρων ὀρέων Φρυγίας, 

ἐπεὶ ἐντεῦϑεν μετηνέχϑησαν. οἵ δὲ δύο εἷναι τοὺς Καβείρους, 
πρεσβύτερον μὲν Ζία, νεώτερον δὲ Διόνυσον (Ξ680]. ΑρΡο]]οη. 1 917). 

Καβάλλης" καβάλλης λέγεται ὃ καταβαλών, οἷον ὃ ἀπὸ ἄλλης 
κάπης ἐσθίων. 

Κάἀβαισδος" αἱ διφϑόγγῳ, προπαροξυτόνως παρὰ τὸν κάβον, 
ὅπερ ἐστὶ μέτρον σιτικόν, ὁ ἄπληστος. Κρατῖνος Μαλϑακοῖς (ΕἾ.108 Κ). 

ἐστὶ δὲ καὶ κύριον πεποιημένον παρὰ τὴν αἷσαν. Ὧρος ὁ Μελήσιος. 

1) Ι0ὰ οὐδίογθ ὕδοὸὴὰ 1 σϑϑ; ἀδίβ ἀϊὸ ὥἄθδγιίρθοῃ Ηδμαβουι θη ἄβροτγαϊη- 
Β. θη, ΠΘΌΘῺ μὲν 6118 ἀϊθ Ηδίτοη Ῥτοῦ, Οὐτηοηΐ, Ὦγ. Βοβίασηο, Ὧν. θοῦ 

Ὑγϑηΐζο] Ὀροδίδυϊχῦ, [6118 ΘΟ} 80] θῦὺ πδορρθβοῆρη. Ὀηρορυ Ὁ ὈΠΘΌΘη κα Ἀ. 

Βοιροχθῦθη βδπὰ 1 Αρρᾶσαῦ ἃ106 ϑβδυμροη ἀοὺ Ὀρϊάθῃ Οοαα. ἀ68 Εὐγτηο]. 

ϑοπυλῃ. Α ὑμὰ ΜΒ, Βον 16 ἀ68 ρ]θὶο Ζὰ Ὀδβρχθοβοηάθη (να. ν --» ὙἹΠαΟΌ. 188. 

19. ὀνόματα] ὄνομα τ τέσσαρα] δ΄ 4, γ᾽ ΒΊΙ͂τν, τέσσαρα :ὰ τρία 
ψουθοββογὺ 3 20. ἀξιόκερσος ψιοάοΥΠΟ]ῦ πα, ὑπ ἀ16 Ζ88] ἴθ Οτγάηυηρ ζΖι 
Ὀσηζθα οὖν ἴοη] πα 22, ἀπὸ] ἀπὸ τοῦ 1 φῦ. ΚΑΡΟΊΛΗΟΙ Κα- 
βάλης Ἀ1 Ὀοσὶάδα τηδᾶὶ, λέγεται ἴδ }}ὺ 4 ν. --- καταβάλλων Βν οἷον ὁ 4ν, 
οἷον ΒῚ, οἱ ὃ, ὁ τὰ 21. Κάβαισσος) Κάβαισος αν, Κάβαισοι 1 προ- 
παροξυτόνως) προπαροξύνεται Ἂν 8, παροξ", ν 28. μέτρον σιτικόν] μετα- 
αιτικὸν ΑΒντν Ὁ, Τιὕοκο ἀρ γ ἴῃ 1 ἃ 20, καὶ ἴδῃ] α Ὧρος ὁ Μελ.] ὦ, 
ἄδηη [ἄς κο ἐγ 12 Βυομβίαθοι [τοὶ 15, ὡραῖος ὁ μὲ ν, ὦρος ὁμοίως τ 
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Κάβησος᾽ πόλις Θρακική, ἀπὸ Καβησοῦ τινος. 
Κάγκανα" τὰ ξηρὰ ξύλα καὶ εἰς καῦσιν ἐπιτήδεια, οἷονεὶ 

κατάκανά τινὰ ὕὄντα᾽ παρὰ τὸ καίνειν, τὸ κόπτειν, συγκοπῇ καὶ 

πλεονασμῷ τοῦ γ κάγκανα. ἢ ὥσπερ ἀπὸ τοῦ τέχω γίνεται τέκανον 
καὶ κατὰ συγκοπὴν τέκνον, οὕτω καὶ παρὰ τὸ καίω ῥῆμα γίνεται ὃ 
κάνον καὶ κατ᾽ ἀναδιπλασιασμὸν καὶ πλεονασμὸν τοῦ γ κάγχανον, 
οἷον ,ἴνϑα δ᾽ ἔπειϑ᾽ οἱ μὲν ξύλα κάγκανα, τοὶ δὲ λεχαίην““ 
(Αρ0]1]. 1, 1182). 

Καγχαλᾶν" χαίρειν. ὡς παρὰ τὸ χῶ γίνεται κατὰ παραγωγὴν 
χαίρω, οὕτω καὶ παρὰ τὸ χῶ [χλῶ] κατὰ παραγωγὴν χαλῶ καὶ 10 
κατὰ ἀναδιπλασιασμὸν καὶ πλεονασμὸν τοῦ γ γίνεται χαγχαλῶ 

καὶ καγχαλῶ διὰ τὸ ἐν χαλάσμασιν εἶναι τὴν ψυχὴν χαίρουσαν" 

ἔστι δὲ ὅτε καὶ τὸ ἐν τῇ λύπῃ συστέλλεσϑαι σημαίνειν τὴν λέξιν. 
Κάδος᾽ σκεῦός τι παρὰ τὸ χαδῶ, τὸ δηλοῦν τὸ χωρῶ. ὁ 

μέλλων χαδήσω, ἀφ᾽ οὗ τὸ κεχαδήσω κατὰ ἀναδιπλασιασμόν" ῥημα- 18 

τικὸν ὄνομα χάδος καὶ κάδος τὸ χωρητικὸν ἀγγεῖον. 
Κάδης" σημαίνει τὸν ἁγιασμὸν παρὰ τῷ 4]αβίδ .,καὶ συσσείσει 

κύριος τὴν ἔρημον. Κάδης" (Ρ5. 28, 8). κάδης ἑρμηνεύεται ἡ ἁγία 

παρὰ τῷ ἁγίῳ Βασιλείῳ. ἘΠ᾿ [ο]σὺ Κάϑῃ. 
θάρορθη ἰδαΐοὺ ἀθὺ δηΐβθρυθομθηάθ ΑἸΒομηϊ ἴῃ ἄρῃ ἔγᾶμου 8ῃ- 20 

σοί σίθπ θομέθη Ηδηαβοβυ θη Ὁ απὰ 6:) 
Κάββαλος" ὃ καταβάλλων" οἷον ὃ ἀπὸ ἄλλης κάπης ἐσϑίων. 
Καβαλλάριος" ἔφιππος οἱονεὶ (ζέφ᾽ ν ἵππῳ καϑημένος. 

Καγχαλόωσι' ῥῆμα ἐνεστὼς συξυγίας δευτέρας τῶν περισπω- 
μένων τρίτου προσώπου τῶν πληϑυντικῶν᾽ ἐστὶ γὰρ καγχαλάομεν 36 
καγχαλῶμεν., τὸ τρίτον χαγχαλάουσι καγχαλῶσι καὶ πλεονασμῷ τοῦ 

Ο ποιητικῶς καγχαλόωσι. γίνεται δὲ ἐκ τοῦ χαίρω ὃ μέλλων χαρῶ 
καὶ κατὰ μετάϑεσιν τοῦ τ εἰς τὸ 1 χαλῶ καὶ κατὰ ἀναδιπλασιασμὸν 
χαχαλῶ καὶ τροπῇ τοῦ χ εἰς κ καὶ πλεονασμῷ τοῦ ν καγχαλῶ τρα- 

πέντος τοῦ ν εἰς γ διὰ τὴν ἐπιφορὰν τοῦ χΧ. 30 
-.- 

1) ἴῃ Οοά. κα ᾿ἰβδὺ μὰν ἀϊθ6 ΘΙ ΒΘΏΪΟΙρΘ 6116 8 Πά6Γ0. 

8. κατάκανα] κατάκαλα Υ» ϑ] τ ν, ΠΟ} τινὰ Βαβυῦ σοη Υἱὸν Βυομδίδθθῃ 1 
3. καέγνειν)] καίειν ἃ ὅ. Ὡ80} γίνεται ΑΒΓ σορ [πῇ Βυομβίβθθῃ 1 
Ἵ. ἔνϑα δ᾽] ἔνϑ᾽ ἔπειϑ᾽ 48, ἔνϑεν ἔπειϑεν τ ϑΙην (ἔπειθ᾽ 1) τοὶ] τοῖς 
1, τοῖ ν 10. παρὰ τὸ] ἀπὸ τοῦ 15 11. χαγχαλὼ) χαχαλὼ ἷτ 

18. τὸ 68} 1. 1ὅ. 10. ἀναδιπλασιασμόν᾽ ῥηματικὸν ὄνομα χάδος] 80 ὃ αν ἢ 

ὄνο χάδος 48, Τρίοκθ ἀδῆίν ἐγοιρβίββεδῃ 1π, ἀφ’ οὗ ΐ8 ὄνομα [88] στ 
16. ἀγγεῖον) πὰ Α41Β ἴοϊρϑθῃ ἀἱθ ἋἀἹἸοββθη ζΚαταδῦσαι, Καδδραϑέτην, Κάειρα 
11. συσσείσει] συσσήσει Υ Ϊῃ 22. Κάββαλος] Κάβαλος 5 ὁ πδοἢ οἷον [0Ἀ]}} ὁ 

28. οἱονεὶ] οἷον ὁ 94. ῥῆμα] ᾧ δυβταάίοτε ἱπ Ὁ ἐνεστὼς] ἐνεστῶτος 
Ὁ 6 2ῦ. καγχαλάομεν] καγχαλόωμεν Ὁ ὁ 20. καγχαλάουσι] καγχαλόωσι 
9 27. καγχαλόωαι] καγχαλῶσι ἔὰρὺ ὁ Ζὰ 28. χαλῶ] χαλάω ὃ 
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Κάγκελλον᾽ ἀντὶ τοῦ δικτυΐσκον ὑποκοριστικοῦ, ὅτι κάσσης 

Ῥωμαῖοι τὰ δίχτυα λέγουσιν καὶ ὑποκοριστικὸν κάγκελλον. ἔνϑεν 

καγκελλάριοι οἵ ἐν αὐτῷ ἑστηκότες" δύο δὲ οὗτοι μόνοι. 
Κάδος μέτρον᾽ ἡμικάδιον ἡμίμετρον. 

δ Καδεῖν" εἰς τὸ Νεκάδες. 

Κάβιροι" ὁ ᾿4“λεξίων διὰ τοῦ 1 ὡσαύτως δὲ ὃ Φιλόξενος. καὶ 

“Ηρῳδιανὸς λέγει τὴν παράδοσιν τὴν ει δίφϑογγον ἔχειν" καὶ ἴσως 

συνέδραμε τῷ μάγειρος αἴγειρος πέπειρος ὄνειρος. Κάβιροι δέ εἰσιν 
δαέμονες περὶ τὴν Ῥέαν οἰχήσαντες τὴν Σαμοϑράκην ὧντινων με- 

10 μυημένοι τὰ μυστήρια ἐν καιρῷ ἀνάγκης εἰσακούονται, ὡς δηλοῖ 

᾿Πριστοφάνης ἐν Εἰρήνῃ λέγων ..ἀλλ᾽ εἴ τις ὑμῶν ἐν Σαμοϑράκη 
τυγχάνει μεμυημένος νῦν εὔξασϑαι {καλόν ἐστιν" (Υ̓͂. 2171). 

Κάβος" ἐκ τῆς) Ἑβραϊκῆς διαλέχτου. διάφορον μέτρον ἐστίν, τέ- 
ταρτον τοῦ μοδίου, ξεστῶν (ε΄ ἢ ς΄). 

1ὅ Κάξω᾽ εἰς τὰ Κασσία καὶ Κάστορα καὶ Κόσμος καὶ Σκαιός. 

Κάδης" ὄνομα τόπου. 

Κάδμιλος" λέγεται ὃ Ἑρμῆς παρὰ τοῖς Τυρσηνοῖς διὰ τοῦ 1. 
Ηιογδιΐ Καϑείς α. 8. τ. 

ΕΒθ Κομπηΐθ πιοῃῦ δυβΌ]θ θη, ἀδίβ ἀ16 Αὐνγθισμαπσ ἀθ8. Οὐοά. 
80 Οτοίθηβϑίβ νὸθ ἀθγ ἄβδγιρθῃ {Πθου]θέθυαπρ σὸπ δἰπθιη ΑΡΒοΒ τὶ ΟΣ 

Βοιποσκὺ πυγάθ, ἀθοὺ οἷπ τ ύγϑιίθα ΕἸΧΘΙΡΙΑΥ 468 πἀϊδηυχη Ζὰγ Κοῖ- 

γοκίυσ ΙΖ πθῆσηθα Κομπίθ. 16 πούχϑοπαϊρο Εο]ρθ ψ8Ὶ παὐ τ! ς ἢ, 

ἀδίβ πὰη ἀογὺ Βοβίδῃμπα 4Ἃ68 οάθχ Ογϑίθῃβιβ τη ἀθπὶ ΘΙ ΠΟΥ πού 
Κοηίαχα! πογίθηῃ Ηδηαβολγ Ζυβδιησαηθηοαγ οι ίοὺ πυγάθ. 8. θηΐ- 

356 βίβῃπα οἷπθ ποθ ΜΙΒοΒγθοθηβίοη. Απὶ Κἰδγϑίθη θυ ΘΠ ΌΑΥ δύ ἀν γ7ου- 

βδμρ ἴῃ 
Υ --- (οἀ. γιμα. 158, Ῥουρδιηθη δ ἀβοῦσ δ δὺ8 ἄθιη Βοϑιὺζ 

ἀ68 ϑαιῃθυσυβ, ἴῃ ΚΙοΙη- ΕΌ11ο, ΒΙ]αἰίγαυτα 28,0 »« 17,2, Βοβυ ἴγϑαχῃ 

19 »« 18 ομπι, 240 ΒΙβἐοΥ βίασκ, δὰβ ἄθὰ Απέδηρ ἀθβ ΧΙ]. {8}γ- 
80 Ὠυπάογίϑβ. Βορ!ηηὺ ΒΙαἰῥ 1: ἀρχὴ σὺν ϑεῶ τῆς ἐτυμολογίάς ᾿Αβάλε" 

σχετλιαστικὸν ἐπίρρημα: οπάοὺ 240" (πμνο]]δύδηα 5) 1η ἀ6γ 6]οββὲ Ὦπτο 
τοῦ ἄθη ογίθῃ ὁ μέλλων ὄψω., ὁ παρακείμενος --- αυά. ὅ80, 26. 
ΠοΣ ρτδίβία 16}} δὲ Ῥα]πηρβοϑῦ; ἀοὺ [πμα]ὺ ἀθ. ἀπίθγθῃ ΘΒ [δὲ 

, ἀρ Β ἢ. ἀγοὶ Βοβίδηαίθ]θ ἰδββθὴ 816} Βομθί θη, δὺ8β ἄθια ὟἼΠ. Ὁ18 

1. Καάγκελλον] Κάγκελον ὁ 4 ἡμικάδιον] ἡμίκαδον ο, ἡμίκαμον Ὁ 
ὃ. δὲ ὁ Φιλ.} δὲ καὶ Φιλ. ον Ἴ. τὴν εἰ δίφϑ. ἔχειν] ἡ εἰ διφϑ'. ἔχει 
νο 8. τῷ] τὸ ον 9. οἰκήσαντες) οἰκίσαντες ὁ 9. 10. ὦνεινων με- 
μνημένοι] ὦὧντι μεμνημένος Ὁ, ὧντινων μεμνιμένοι α τὰ μυστήρια] τὰ μυστικά Ὁ ο 
12. μεμυημένος] μεμνημένος(νης) Ὁ ὁ εὔξασϑαι] δέξασθαι ο, εὔξαιο ν 
12, 18. (καλόν ἐστιν: -- Κάβος ἐκ τῆς) οτρδηζὺ δὺ8β ϑογθοπίουβ υπὰ ν, ἀδτ 
καλονῆ 18. ἐστὶν [6 }}} Ὁ 11. Κάαδμιλος] Κάδμος ν Τυρσηνοῖς] 
τυρσινῶν Ὁ 

Βοἰιχοπμδίοίη, Οουοῖ. ἀ. ρείθοι. Εἰ γι ο] οσίκϑ. θ 



8. ΕΤΥΜΟΙΟΟΘΟΙΟΙΜ ΟΥΘΙΑΝΌΟΜ. 

ΧΙ. Φαβυβυπάοτι. 016 1Θθοπϑυνγαϊρκοιῦ ἀογ Ὑοποσ ΒΙΡ] οὐ  Ἰκ8- 
γον αν οὐτηῦρ!Ποθ ΤΥ, δὰ} ἀ1686 Ηδηα βου ἴῃ ἰγαίβθασΩ 
Ζὰ ὈδηαΐίΖαη. 

θοῦ Απίδην Ὧἀθ8 Βυοββίδθθ, Κα νϑυ]βυῖο πὰ 1ῃ Υ ἀογαγί, ἀδίβ 
φυαηπδοηδὺ ΟἼοββα Κάβειροι δὺβ ἄθπὶ Ογοίθηβιβ, ἄδηη Κάβιροι δὺ8 
ἄδθιι δομβίθῃ ὐπλαϊδηθσμη ΔΌρΘΒΟΒΥΙΘΌΘη 8ῦ, Βϊογϑαῦ σψιθᾶογ Καβάλλης, 

Κάβαισδσος, Κάβηδος, Κάγκανα. Καγχαλᾶν, Κάδος δὺ8 ἄδπι Οτγοίθ 815, 

811615 85 ἀ16 Ἰοίχία Ο]οϑβθ σἱἰπά δὺὰὺ8 ἄθπὶ απαϊδησμη 416 ΥΝ οΥΐθ 
κάδος μέτρον, ἡμικάδιον ἡμίμετρον δηροίρί. Ἐδ' [οἱρὺ Κάδης 808 
ἄρτη Οτγθίθηβιθ, 806. Ζυροβοίχίε δῦ δὺ8 ἄἀθπι (ὑπαϊδηθη 4845 ϑϑζομθη 

καὶ κάδης ὄνομα τόπου. 1)6η οι] ὈΠ]Πάθη ἀἴ6 ΑἸοββοη Καδεῖν, 
Κάδμιος (80), Κάξω δὺὰ8Β ἄθιῃ δομύθῃ (ὑπ πα. 

ΠΆΒΒ6 106 ΝΟΥ γθη βούχὺ 516} ἔογί, ἰπάθπι ᾿τησποῦ ἰδηρογο δι οΚὸ 
ΔΒ ΘΙΠΟΙ Θ6116 6] ΘἰΠ8 ΠΟΥ ρ ϑββθη νγογάθη, [8118 Ὡ] οὐ ἀ88 ρ]θΙο ἢ 6 
Γμολτὴα 46 ΘΟΒΧΘΙΌΘΙ γουϑη]δίβὺ, 2761 ΟἼἸοββθη ΠΘΌΘη ΟὝΘΥ [ἢ 61η- 

ΒΠΟΘΥ χὰ γὥἄσκθη. ϑὄο [Ὁ]σθη δυΐ Κάξω ἴῃ Υ πυπϑομϑὺ α16 (Ὑ]ΟΒΒΘῃ: 
Κάϑῃ, Κάϑεμαι (Κάϑεσιν ν), Καϑ᾽ ἡμῶν, Καϑίστα, Καϑῆστο, ἀ. ἢ. 

Ββδτα ἐσ μ6 ᾿πὶ Οοά. τού. ταῦ Καϑ- Ὀοριπηθηάθῃ ]οββθη 1ῃ ἀθυβοί θθη 
ΒΘ ΒΘ Ο]ρ6 (68. Το]σὺ πὶ τοῦ. Καινεύς); Βίογδη [ἄμα ἀογ Εθαάδκίογ 
80) Β6ΘΙΠΟΥ ἀν ομη οὶ, Ο]οββθὴ ἀθββοὶ ρθη [ΘΠ Π]88 Ζὰ ὙΘΙΘΙΠΙΘΘΗ, 
Ζαηϑομϑὺ οἷθθ Θ]οββ Καϑῆστο δὺ8Β ἄθπι δοβέίθῃ Οπάΐϊδηαμη, βοάδβπη 
γγοῖΐοῦ δὺ8 ἀδιηηβαίθθη ἀϊ16 ΟἼοββοα: Καϑείς᾽ ἐκ τοῦ ἴημι. Καϑεῖλες, 

Καϑεκτόν, Καϑέξει με, Καϑήλωσον, Καϑ' ἡμέραν, Καϑείς" χαλασϑ είς, 
Καϑῆσϑαι πόϑεν. Καϑῆσϑαι ῥῆμα. Κάϑοδος. Κάϑου. 1 οπι οηΐ- 

Βρτ Οὐ τὰ οομίθῃ πάϊδπαμπι ((οα. 6) 416 ἤεῖὶβθ Καϑείς᾽ ἐκ τοῦ 
ἴημι, Καϑεκτόν, Καϑήλωσον, Καϑ᾽ ἡμέραν, Καϑῆσϑαι πόϑεν, Κα- 

ϑῆσϑαι (πποὶ (]οββθὴ, ἰῃ Υ͂ Ζὰ ΘΙΠΘΓ γνογοὶ πὶ), Καϑῆστο (ΠΥ 
μιπδυΐρσογί οί), Κάϑοδος, Κάϑου (Ζνχαὶ ΟἸ]ΟΒβθη, ἴῃ Υ Ζὰ ΘΙΠΘΓ ΥΘΙ- 
οἰ), διογδαῦ σαπδομδὺ ἀογ ΑὈΒομη δ ἀοΥ ταῦ Και- ὈδρΊπμθπάθῃ 
ΑἸοββθη, ἀδηηῃ 8418 Ναομίγαρ Καϑείρ᾽ χαλασϑείς υπὰ Καϑοσιωμένος" 
ἐγγεγραμμένος, ἐγκείμενος. Μδῃ 816 }0, (Ὑ]οΒβθηΐοϊμο ἀηὰ Βεϑίδηα 
ΑΙ ἰπ ἄδιη γοῃ Υ̓ βεαπαχύθηῃ ΕἸ ΧΘΙΏΡΙΑΥ οὗνγαβ δΠάθΥΒ, 8ΌΘΥ 68 ΑΓ 

οἰπθ Ηδπαβομ ἢ ἀ68 δομίθη αυάϊαπυτη. ΑΌΘΥ Υ ᾿δϊ8ὺῦ ποοὴ θἰπθῃ 
αἀγιἐέθη 161] [Ο]σθη, ἀογ θουμδαρῦ δὺ8 Κϑίπθῖι ΕἸ γπ ο] ορΊΚοΠ, 

ΒΟΠΔΘΙῚ 88 ΘΙΠοη ΟὙΤΙ]]ρΡΊΟΒΒΑΙ ζΘΠΟΠΊΠΊΘΙ δύ: ΘΓ 1 ΡΟ] Ιοτῦ 

ἀ16 α]οββθη: Καϑικνεῖσϑαι᾽ καϑάπτεσϑαι. --- Καϑέξει" κρατήδει. --- 
Καϑειργνύς᾽ ἀπὸ τοῦ εἴργω τὸ κωλύω εἰργνύω. εἰργνὺς καὶ κα- 
ϑειργνύς.--- Καϑ' ὑπόστασιν" ἐστὶν τὸ ἐκ διαφόρων φύδεων ὑφεστός. --- 
Καϑηγητής᾽ διδάσκαλος, ἡγούμενος.--- Καϑηγμένον᾽ κατελθόντα, φϑά- 

όαντα. -- Καϑυφῆκεν᾽ ἀνέδωκεν, ὑπεκατέστη. --- Καϑῆκον᾽ πρέπον. --- 

Καϑαπτόμενος" ἐπιπλήττων, ὀνειδίζων. --- Καϑιεροῖ' ϑεῷ ἀνατίϑησι. --- 
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Κάϑες" χάλαδον. --- Καϑάπαξ᾽ παντελῶς. --- Κάϑοδος" ἀγωγή, περίοδοο. 
- Καϑόρμια᾽ περιϑέματα. --- Καϑοσίωσις᾽ δικαίωσις. --- Καϑαίρεσις" 

καταστροφή. -- Καϑοσιωμένος" ἐγεγραμμένοςρ, ἐγκείμενος. --- Καϑη- 

δοός" κεκμηκώς. --- Καϑίδρυσεν" ἔστησεν. ἐστήριξεν. -- ἋΚαϑύπερϑεν᾽" 

ὑσὲρ ἄνω.--- Καϑίστησι᾽ καϑιστᾷ, χειροτονεῖ, προχειρίζξεται.--- Καϑά γε" 
καϑ'' ὥσπερ. -- Καϑυφῶμεν ἐλλείψωμεν. Ἐδ [Ο]ρθη ἴῃ Υ φΖυαπδομβί 416 
ΟἽ οββθη Καινεύς, Καινός᾽ ὁ νέος, Καίριον, Καιρός, Καιροσέων, 

Καιρωστίδας, Καί σφεας, ἃ. ἢ. ἴῃ Βορίαηα πὰ Οτγάπαπ ρσθηδα ΟΟΥ 
τηϊύ Και- Ὀορίπποπάθ ΑΡβομηϊ τὺ ἀ68 Ογοίθηϑιβ μϊθγαιῇ Καί" σύν- 
δεσμος, (νοὶ (]οββοη) Καὶ μήν᾽ σύνδεσμος, Καικίας, Καινίξω, Καινοτο- 

μέα, Καινίδοις, Καίριον" εὔστοχον, Καιριώτερον, Καιρὺς χρόνου δια- 

φέρει, Καιρός" παρὰ τὺ κάρη, Καί τις ἀνήρ, Καισάρειος, Καινός᾽ πρὸς 
διάφορον, Καίω. Ὥδπι Θοηΐθρυιοῦ πὶ οομέθῃ απά. (οά. 6) Καί: 
σύνδεσμος, Καὶ κλησιάων, Καινίδοις. Καισάρειος, Καινίξω, Καίνω, 

Καίριον" εὔστοχον, Καιριώτερον, Καιρὺς χρόνον διαφέρει, Καίω. 

ὙΝΊΘάΟΓ ἰοϊχὲ ἴῃ Υ ποοὴ οἷῃ ἀγα αταρρθ, ἀ16 ΟΥὙγ Πρ ΊΟΒΒθη: 

Καιριώτατα᾽ ἐπιτηδειότατα. --- Καιρίων᾽" ϑανασίμων. --- Καιροφυλακῆ- 

σαι᾿ καιρὸν ἐπιτηρῆσαι.--- Καὶ τὼ πόδε᾽ καὶ τοὺς πόδας δυϊκῶς. --- Καινο- 

τάφια᾽ τινά εἶσιν εἰλισσόμενα ὡς ἐν τύπῳ νεκροῦ. --- Καινοί" νεωστὶ 

γεγλυμμένοι ϑεοί. ἨΟΥΔῺ 50] ]1οἰβὺ ἀ16 οὐγτβο]ορίβοιθ (ἀ]ΟΒΒΘΉΓΘ1 6 

Κάκη, Κακκάβη, Κακκείοντες, Κάκιϑος, Κακός, Κάκτανε, Κακό- 

χαρτος, Κακόσχολος, ἃ. ἢ. πδὸὰ Ογάπυπρ υπὰ []πηΐϑηρ; ζοπϑὰ ΔΟΥ 
ταὶ Κακ- Ὀδριμηθη4θ (Ὑ]ΟΒβοπδβομηὺ 468 Οτθύθηβιβ. [ἢγ [ο]σί ἴῃ 
Υ ἄἀϊο ποὺ ἔθ! Κακχασμός, Κακοσσόμενος, Κάκιστος, Κακός᾽ 

παρὰ τὸ χάξω, Κακία, σΘΙΟΔΩΥ πὰ Οοα. ὁ ἀ16 δι ῃβὸ ἀθὺ τοϊὺ Κακ- 

Ὀδαιππθηάθπ (]Ἰοβϑοη Κακκείοντες, Κακοσσόμενος, Κάκιϑος, Κα- 

κόσχολος, Κακχασμός (Κάλαϑος), Κακία οῃ βργιοι. 88. ΒΊθγνοι 

ΒΟΠΟῚ ΘΟΒΟΙΥΙΘΌΘη ΑΓ, [ἸΘΙῃ ΟΥ̓ 8118, ΔΠάογοθ ἔρίθ οΥ οὔθ οἷη. Ξο 

Ἰδαΐοὶ ἀ16 ΟἼ]οββο Κακκείοντες ἴῃ ἄθτα Οτθίθηβιβ (θηὰ}η.) Κι. εἴρηται 
εἰς τὸ Κώδιον, ἰῃ 6 Κι. εἰς τὸ Κιχάνω, Ἰπ Υ Κ΄. εἴρηται εἰς τὸ Κώδιον 

καὶ εἰς τὸ Κιχάνω. Ὁ 16 αἀτιύξο, δὰβ ΟΥὙγ}}} οπὐϊθμηΐα Ποῖ μθ ̓ ἰδαΐοὺ 1 
Υ: Κακώσαντες" ϑλίψαντες, ταπεινώσαντες. --- Κακύνει" κακίζει, ἐπι- 

σκώπτει. --- Κἀκτῶν᾽ καὶ ἐκ τῶν, καὶ ἐκ τούτων. --- Κακεργάτοισι" κα- 
κοέργοις. --- Κακοδαίμων᾽ ὃ ϑεῷ ἐπαχϑεὶς καὶ τὴν ψυχὴν ἔχων ἐμπα- 
ϑῆ. --- Κακορροϑῶν᾽ λοιδορῶν, ὑβρίξων. ---- Κακηγόρος" κακολόγος. --- 

Κακοραφίας κακοσυνϑεσίας, μηχανείας. Ναϊάγ!Πο) ΠΔΡ6 10} 16 Ζυ- 

ΒΒΙΠΙΠΘΉΔΙ ΘΙ ΟΕ ἀγοὶ Βοβίδηα θ]θ ἤοοὰ σγϑιύοσ συϑυοὶρέ, ΒΟΙ͂Θ 

ΔΌΘΥ, ἀαίβ ἀ1686 Ῥγορθ ἄθπὶ 1,686 ρσοπαρι. 

016 Ηδῃαβο νυ 468 δοβίθῃ Οἰπαϊδητη, σοῖο ἀοΡ ΟΡ ΆΒΒΘΟΥ 

ἀϊοβθβ ΜΊΒοΒ] αι κοηθ σὰ ΗΠ] 6 δῆπι, βἐϊτηπιέθ, 6 ΜΠΓ ΒΘ ΏΘη, 1Π ΘΓ 

ΑΡίοιγε ἀδὺ αἸοββθῃ ποὺ ζὰ (ἃ Ὠ) ὁ (Κ]αΒ86 1); πόοοὰ θη ρ ἔγθΊ 6 ἢ 
63 
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Βὑχηχαΐθ 3160 Ζὰ Ζ (Κ]4886 11), 'ἴπ σϑιοῆμθμι 416 ΑἸ ΟΪ6 ἀἸθθοῦ ϑγϑίθπ 
ΟἸοββθη Ὧ08 Βιυομβίαθθη Κα ἤδοὴ θἱποὺ σάϊισοη Μηδ οι] απρ σοι Ηθγτη 
Ὅν. ὙΥἄμβοι ΤΟ]ζοπάθ ἰδὲ: Κάββαλος, Καχαλόωσι, Κάβιροι" ὁ ᾽4λε- 

ξίων, Κάβος, Καβαλλάριος, Κάγκελλον, Κάδος: μέτρον, Καδεῖν, 
Κάξω, Κάδος" ὄνομα τόπον, Κάδμιλος, Καϑείς᾽ ἐκ τοῦ ἵἴημι, Κα- 

ϑεῖλεν, Καϑεκτόν, Καϑήλωσον, Καϑαρός, Κάϑαρσις, Καϑ'᾽ ἡμέραν, 
Καϑεῖσϑαι πόϑεν γίνεται, Καϑῆσϑαι' καϑέξεσϑαι, Καϑῆστο᾽ ἐχά- 

ϑητο, Καϑῆστο᾽ σημαίνει, Κάϑου᾽ παρὰ τὸ ἕω, Κάϑου᾽ ἔστιν ἔημι, 

Καὶ σύνδεσμος, Καισάρειος, Καινός, Καινοί" νεωστὶ γεγλυμμένοι, 
Κεκαινοτομῆσϑαι, Καικίας, Καινίξζω, Καὶ κλησιάων, Καινίσοις, Και- 

νίσοι, Καίνω, Καίριον᾽ εὔστοχον, Καιριώτερον, Καιρός, Καϑείς᾽ χα- 

λασϑείς, Καϑοσιόμενος, Κακείοντες, Κακοσδόμενος, Κάκιϑος, Κά- 

κιστος, Κακία᾽ παρὰ τὸ κακός, Κακία᾽ παρὰ τὸ κάτω κεκρατηκέναι, 

Κακία᾽ ἔστιν ἡ, Κακοήϑεια, Κακουργία, Κακόσχολος, Κακοῦργος. 

Ὅ]16 δυ8ύ ΠΣ ἀϊθ86 Αρβοβιία ᾿Ἰοισμῦ σὰ χοἰ κοηβίσ θη θ Ἠδηα- 
ΒΟ ΥΙ  νογέγιῦ ἀδμου ΕΣ ἀπ ϑἰπθ υἱογέθ Κ]αββθ ἀθὺ [Πθου]]θἔθσιηρ. Ἐπ 
ἰβὺ διυϊδογβὺ γῇ βο 6 Ώ]Π100, ἀδίβ ᾿ἢγ Τοχὺ Βοοη ὙΠῸ παὶῦ ἄθηη 468 

ΟΥὙΥ}}} νογοϊπὶ σὺ ψγ, 66 ἀ88 80 1πἰοτρο]δγίθ ΘυΚ ταϊὺ οἰμθιη Αρο- 

σΥδρ οι 4685 Ογϑίθηϑιβ Κοηίαππιοσὺ συγ. 6. Ῥαγίβίη. 2059 γοπὶ 
θδῃσο 1116 (Ονμοηέ {αοϑιγεϊζός οθ56 ημαριϑοῦ. ΟΥ̓. ααἰός ρὶ. ΧΙΔγΥΕ), 
ϑαἑμϑ] πϑπ]Πο ἢ ἰπ βοίποπι Ηδαρίἑθι! οἷ ΟΥὙτ]ρΊοββαν ([Π ουβομυην 
Εο]. 1: ΤῸ [4] ΤΟΥ ΚΥΡΙΛΟΎΣ), τὰ σοίσμθπὶ 8ῃ ἄθπι Οὔοσθη πὰ 

πἀπΐογθη Ηδηά γοη οὐ ϑύου Ηδπηὰ Αὐβχίΐμχο δὰβ δἴπϑῖη θολέθη ὑοάθχ 468 
ἀυαϊδηθτη πδοι ρσοίγαροη 8:πα. Π 6γ Τοχὺ ἀθ5 ΟὙΥ]]ρΊΟΒΒΑΥΒ Ἰδαΐοὺ ΕΓ 
Κα --- Κακ: Κάγκανα᾽ τὰ ξύλα τὰ ξηρὰ καὶ εἰς καύσιν ἐπιτήδια. --- 
Καγχαλόων᾽ γελῶν. -- Καϑικνεῖσθαι" καϑάπτεσθαι. --- Καϑέξει" 
κρατήσει. -- Καϑίναι" ἐπὶ τὸ κάτω ἀπολύσαι. --- Καϑιγμένον" κα- 
τελϑόντα, φϑάσαντα. --- Καϑίρκτο᾽ ἐγκέχλιστο, πεφυλάκιστο. --- Κα- 

ϑηγητής" διδάσκαλος, ἡγούμενος. --- Καϑυφῆκεν" ἐνέδωκεν, ὑπε- 
κατέβη. --- Καϑῆκον᾽ πρέπον. --οὀἨ Κάϑες" χάλασον. --- Καϑίεροί" 
ϑεῶ ἀνατίϑησιν. -- Καϑῆστο' ἐκάϑητο. -- Καϑαπτόμενος" ὀνει- 
δίξων, ἐπιπλήττῶν. --ὀἪ Καϑάπαξ' παντελῶς. --- Καϑοσίωσις" δι- 

καίωσις. --- Καϑοδοῖς" ἀγωγαῖς, περιόδοις. --- Καϑόρμια" περι- 

ϑέματα. --- Καϑαίρεσις᾽ καταστροφή. --- Κάϑιδρος" κεχμηκώς. --- 
Καϑάγε" καϑώσπερ. --ὀἝ Καϑίδρυσεν᾽ ἔστησεν, ἐστήριξεν. -- Κα- 

ϑίστησι᾽ καϑιστᾷ, χειροτονεῖ, προχειρίξεται. --- Καϑ᾽ ὕπερϑεν" ὑπὲρ 

ἄνω. --- Καϑ᾽ ὑπερβολήν᾽ ὑπερβολικῶς, ὑψηλότερος. --- ΚαϑύφῶΩμεν᾽" 

ἐλλείψομεν. --- Καϑειργνύς᾽ κατακλεῖσας ἢ κατὰ βαλῶν. --- Καρχα- 

ρόδων ὃ κεχαραγμένους ἔχων τοὺς ὀδόντας. -- Καϑόσον οἷον τε" 

καϑόσον δυνατόν ἔστι. --- Καιριώτατα᾽ ἐπιτηδειώτατα. --- Καϑῶραν᾽ 

ἕν ὥρα, ἐν καιρῶ. --- Καιροφυλακῆσαι᾽ καιρὸν ἐπιτηρῆσαι. --- Καὶ 
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τί ἐρήσομαι᾽ καὶ τί βουληϑῶ ἢ ἐκλέξομαι. --- Καὶ μάλα" καὶ λίαν, καὶ 
πάνυ. --- Καιρίων᾽ ϑανασίμων. -- Καὶ τὼ πόδε" καὶ τοὺς πόδας 

δυϊκῶς. --- Καὶ τι χεῖρε" καὶ τὰς χεῖρας δυϊκῶς. --- Καὶ συμβι- 

βάσεις" καὶ διδάξεις. --- Καὶ λεπτύνω᾽ καὶ συντρίψω. --- Καὶ μήν᾽ 

καὶ μέν τὶ καὶ ἔτι. -- Καινόν᾽ νέον, νεοστὶ γενόμενον. -- ΟΚαινο- 
τάφια᾽ τινὰ εἰσὶν εἰλισσόμενα ὧς ἐν τύπω νεκροῦ. -- Καὶ μάλα 
εἰκότως" καὶ πάνυ δικαίως. -- Ο Καὶ σφῶν" καὶ αὐτῶν. --- Καγχλά- 
ξων᾽ ἀσέμνως γελῶν. --- Κακοραφίας᾽ κακοσυνϑεσίας, μιχανίας. -- 

Καϑιδρύει' κάϑηται, κατὰμένει. --- Κἀκτῶν᾽ καὶ ἐκ τῶν, καὶ ἐκ 

τούτων. -- Κακεργέτοισι" κακχολόγοις. --- Κακηγόρος᾽ κακολόγος. --- 

Κακοδαίμων᾽ ὃ ϑεῶ ἐπαχϑὴς καὶ τὴν ψυχὴν ἔχων ἐμπαϑή. -- Κα- 
κώσαντες" ϑλίψαντες, ταπεινώσαντες. --Ῥ Κακύνει᾽' κακίξει, ἐπι- 

σκόπτει. -- δου θη δ] οβύθη τὶγ ὈοΚδηπίθη ΟὙὐτ δ Π ἀϑο τ θη ᾿ϑὺ 
ννθηϊρβίθηβ ἀογ γαίο. 2180 (ΧΙ. 96 ῃγ., δ᾽ηδβὺ νου βομοναβ Ὀδπαὐζί) 
ψΟΩ ἄρῃ ἸΟἢ οὔτε 6416 ΗΔ 6 ποὺ Κορίοτὺ μᾶθο, ἄθιη Ῥαγῖβ. 2659 

δ ἀδ8 οηρϑίθ σουδηαὺ: ΘΙ ἈΘΏΪΟΪ]σο πα Βοβίδηα βὑ!πιτηθη ἴῃ 8116 1 
ὙΝ δϑοην]ομθη, ἀοοῖ ἔθ] θη δὺ58 ἀθη ΟΌθη Κορίογίθη ]οβθθη 468 ῬΑσΊ8. 

Καϑῆστο᾽ ἐκάϑητο. --- Καϑυφῶμεν᾽ ἐλλείψωμεν. ---- Καϑειργνύς" κατα- 
κλείσας. καταβαλών.--- Καρχαρόδων᾽ ὁ κεχαραγμένους ἔχων τοὺς ὀδόν- 

τας. --- Καινόν᾽ νέον, νεωστί γενομένον, “6]ΟΠ6 (Δαίδοει Καϑυφῶμεν) 

1Πγουβοῖ 8 ἢ Ὑιπάοροη. 168 ἔδῃ]θη. Μ͵|Ριὸ ἀδπὶ Ψιπαοθοπ. βῳϊπηπιὺ 
ἀθύβθιίθθ γδἰίϊοαηβ δ θη [8118 πὶ (]οββοηοδίδμα δὰ8 δηρδίθ, ὨῸΓ 
[ΘΉ]6ὴ ἀ16 Θ]οββοη 465 ὙΊπάο». Καϑειργνύς᾽ ἀπὸ τοῦ εἴργω κτλ. Καϑ' 
ὑπόστασιν, Καϑυφῶμεν, Καινοί" νεωστὶ γεγλυμμένοι ϑεοί, αἶδὸ νου Κα- 

ϑυφῶμεν ΔΌρΟΒΟΠ θη ρογθάθ 416 Θ]οββθη 468 γΊΠ4ΟὈ., γί οῃθ ᾿τὰ ῬΑΓΊΒ. 
2609 πιολὺ τψ]θάουκοῆγοη. ΕΠ ]Π10} μαὲ παύγ! ἢ δι ολ ἀοΥ γ᾽ αὐϊοδηὰ8 
2180 οἰπζθὶπθ οἰρθπθ Ζυβᾶϊζθ, σγϑίσῆθ 8510} σθδυ ἵπὶ ῬΆΓΒ. πΠΟΟὴ 
ψιημάοῦ. πάσῃ, ἀοοῖῃ δὲ 416 ΕἸΠΒ ΘΙ ΠΟ  Κοιὺ 468 ἀγα αἀβίοοϊκοβ τπηγου- 
ΚΟΠΠΌΔΥ, ὈΘΒΟΠΘΥΒ ΘΠ Τ]8Π ΒΠ΄Θγα αἰΐα ΟΥγυ]}}- ΘΟΘ ΒΟ θη Μ|6 16 

ἀθ8 Ο1511π. 394 (Χ. 948 γ}..), 468 Ὑ 4} }166}]}1|8πηὺ8 Εὶ 11 (Χ. ΦΔηγ., 6146 
γῸΠ ΠΥ ΚΟρΙΘγῦ) τππὰ ἀ68 ὕτριη. 151 (Χ--- ΧΙ]. ϑδῆγῃ., ἴῃ Ρτοθοδύ θη 
γοΥ ΠΟ Π6η) ἀδρορθη 8]. 

Νυὰπ ἰδὺ Ὀ6Ὶ ἀδγ σψοιϊξζξθη γογγοιαπρ ἀοΓ ΟΥγυ}}}- Θ]ΟΒΒΑΥΘ 61Π6 
Βοπαύζιηρ ἀρυβο] θη σὰ δἰ ηζθίπθη [ηἰογροϊαύϊομθη πὰ Ζυθηδίθηῃ 8η 

γ θ]θη ὅϑ΄.6116 πη ὈΠΑΟΗϑηρὶρ ἀπά Ζὰ ρ᾽θίομου 2610 τγῸ}]} ἀθηκῦαγ. ΑΌΘΥ 
οἷπ γ011608 Ζυβδιπσηθπδυροιίθη, τὶθ 65. ΠΙΘΥ 80} θ᾽ ἄθιμδὶ ζοὶρὺ, Κϑηη 

Κατ 8 Πά6ΓΒ 818 δἰ πηηδὶ ταῦ Ὀοϑὑυϊπηπηίοιῃ Ρ]δη ρσοιηδοηΐ βθῖη. Εἰβ δύ 
Βοἢ οηὐγθάου δὴ ἄρῃ Οὐ πᾶ ἰῃ ἀθγ Ζο1ῦ, τΘΙΟὮΟΥ ΟΟΥ ΘΟΏΓΘΙΠΘΓ 
ἄοβ Ῥαγῖβ. 2659 δηρομότγι, νο]]ζορθῃ οαδὺ, ὑγθηη ΘΓ ΒΟΠΟῺ οἷπθ ὅδμη- 

|Ἰο6 Ηδπάβομ τ ἱκορὶοσίθ, ἀ8, σσὸ ἀοὺ ΒοΒγθ ΌὉΥ ἀ]οθοὺ γ᾽ ουίαρα ᾿ΘὈίθ. 
Μ|ιὺ δηάδσθι Ῥὺήοσχίθῃ: ὑπὶ 1116 οὐδὺ πιοιΐ υἱ6] ἐγ ΠΘΥ συ ζορ 86} 
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ἀ16 οἰρσοηυ τ 66 Κοπηύδιμ! παίοη ἀθ8 Εἰγιμο]. αά. παῖ ἄθπὶ Ογτη}}- 
(]οββαυ, γγθ 6 ἈΏΒΘΥΘΥ ἀορροὶῦ ᾿μ ογρο ]ογίθη Κ]αββα 468 Εἰγτηοὶ. ἀπά. 
γογϑυβαρύ; ἄθιῃ βρᾶξοσοῃ χνθ] θη τ υιπάογὶ τὶγὰ ἀβηὴπ ΜΟ}] α16 
Ζυβδιατηθηδγ θα ἑαηρ ταὶ ἀθ ΑΡορτάρμοη 468 Οτγούθηῃβιϑ σϑῃότθη. 

Ι0ἢ} σϑρθ, ἀβ δοἢ 416 ΟἸοββθὴ 468 Ῥαγϑ. 2659 ἴπῃ Ῥχοβδϑιῦοκ 
ΔΏρ ΙΔ σὺ πτογάθῃ, ΚυγΖ 8Β61η6 Βϑϑογθι δαηρ. 

Ῥαγῖβ. 2669 (Φ{}, Ῥουρδχ θη μα Π ἀϑο τ, 182 ΒΙδ ον βίαυκ, νοι 
ϑθάθγο 1116, ΒΙαξίγασια 117, »« 12,6, Βεδγισαυση 12,6 »« 8,5 οἵ. 

Ιημε]ὺ 1---164 ΟγτρΊοββασ (Δ Βαμα Εἴγιμοὶ. αἰ 4.), βοάδπη 1547 
08 113. ἀἴ6 ΔΡΠΙΟμ6α Εογίβοίζιμρθη 468 δὐϑίβθσθῃ, πᾶχῃ! οῃ λέξεις 
τῆς ὀκτατεύχου, τῶν βασιλειῶν, ψαλμῶν. ἰώβ, παροιμιῶν, παναρέτου, 

σιράχ, ιβ΄ προφητῶν, ἐξεκιήλ, τῶν εὐαγγελίων, τῶν πράξεων, λέξεις 

ἀποστολικαὶ, πρὸς ἑβραίους. 113" ἑρμηνεῖαι ὀνομάτων καὶ λέξεων τῶν ἐν 
ταῖς ϑείαις γραφαῖς ἐμφερομένων (Ὀ18 1197), ὀνόματα ἀρχαγγέλων, ἀπο- 
στόλων Ὀ18 180: ΒΙΟΥ ἐτελειώϑη ἐν ἔτει υχκδ΄. δόξα τῶ ϑεῶ. Ἐὶπ [ο]ρί 

γῸῈ 8ηάογον Ηδηα 56 τ Βο}] οὐ ρσοβογίθθοη 180---182 ἐκ τοῦ δογματικοῦ 
βιβλίου. Ὠϊ6 ρ]θΙομΖοιξσθη ΕδπαρΊοββθη γι ομθη Ὀ]8 1 73" πα 5 πα διοὶ 
Π80} ΕἾὉ]. 154 ζὰχμῃ 7161] νγϑῖ θυ δὰ8 ἄθιὴ Εὐγιμο]. αα. οηὐποιητη θη. 

ΠΟΥ Ὀοπυΐχία Οοα. ἄθββθίρεπ θοῦ ἴθ ἀογ (ἀ]οββθῃοὶσα γοῃ 
ἄθῃ ΤΩ ὈΘΙκαπηὗθη 80 πὰ αὖ δἰ ηΖθὶπα Κ]θῖπ ϑδνζθ την (νρ]. 2. Β. 
Καβαλλάριος); ἀοοῖ δὲ δὴ ἄἀθγ Ζυρομδτιριοιῦ σζατὶ Εῦγιηο]. απ 4. Ἰκοίη 
Ζποιο. Μδϑη υρ]. ἀΔ8 Ῥυοθοϑύϊοκ ὑπ 416 ἴῃ Οιποπίβ ΕἸ ΚΒΙΠ,1]6 

οροροπθη (]οββοη. [)6η οάδχ 806 Ἰοἢ 86] 08ὺῦ, ἀδηὶκ ἀθὺ 116 Ό6η8- 
πὐταιρίκοιῦ ἀοὺ ῬδυΊβοῦ ΒΙΡ]ΙΟ Β  Κβυθυννδιθαπρ, ἴῃ ἰγδίβρυσρ μοργ . 

016 αμπαρίοββθῃ δὺ8 ἄθὰ Εἰὐγιμοὶ. πα !ϑησχτα ἰδαύθη: Κάβηροι" 
δαίμονες. --- Κάββαλος" ὃ καταβάλλων. --- Καβαλλάριος᾽ ἔφιππος ὁ 
ἐν ἵππω καϑήμενος: Κάβαλλος γὰρ ὃ ἵππος. --- Κάδος᾽ μέτρον. 

-- Κάδμος" ὁ Ἑρμῆς. --- Καγχκελλον᾽ [ἀν]τὶ τοῦ δικτύισχον ὑπο- 
κοριστικῶς, ὅτι κάσσης ῥωμαῖοι τὰ δίκτυα λέγουσι. καὶ ὑποκοριστικῶς 

κάγκελλον. ἔνϑεν χαγκελλὰ οἱ [ἐν αὐτῷ] ἑστηκότες" δύο δὲ] οὕτοι 

μόνοι. --- Καὶ" σύνδεσμος συμπλεκχτικός. --- Καιριώτερον" σημαίνει 

τὸ ἀναγκαιότερον. --- Καὶ μὴν᾽ σύνδεσμος ἀποδοτικὸς μετ᾽ ἐναντιώ- 

σεως ἢ εἰκαστικός. --- Καί τις ἀνή[ο]. --- Κ[αἰτ]η᾽ τῆς χειρὸς ἢ τοῦ 
ποδὸς ἃς κτένας φαμέν. --- Καϑήλωσον᾽ κράτησον. --- Καίριον᾽ ἐπι- 
τήδιον, εὔστοχον, μέτριον, εὖ .... ον, σημαίνει δὲ καὶ ἐπικίνδυνον. 
Ἐπ ἰοϊσὲ Καλ. Σ)᾽΄᾽Ὰ5Σ Ηβπαβοινῦ οὐκιγῦ, τ]θ ἴῃ οἷπθ στοίβα ΖδἈ] 
Ἰὔπρογον Ογυ]}- ΟΟα16 685. 80 σἱθ]ῖα ἘΣ γι] οσίθη δὺ8 ἄθῃ Οπάϊδηθπι 

θο ΚΟΙΏΘη 51π4 πὰ πιομὺ τὰ] ΠαΘΥ, τΣ]6 ἀπαροκθηγύ ἴῃ Βο] οί Ηδηά- 
ΒΟ σ θη ἀ65 ΟαΙΔηηϊ 50 Ὑ16] Ογγη]])ρ]οββθη 516} Θ᾽ ΒΟ] ΘΙ ἤθη 

Κοπηΐθῃ. θηη ἀθιθηϊσο Οοάθχ ἀθβ (ἀπαϊδηι, ἀθη ὙΓ 8158 416 
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δῖ π6 0616 ἀογ ἀορροὶξ ᾿πύθγρο]θγίθηῃ Κ]αβθο νογϑυββούζθηῃ τὴ ἤἴββθῃ, 

γα ΟἸΘΩΌΔΥ 6485 γ0}]6 ἀθροηβύϊζοκ σὰ Ῥαγ5. 2609, ἃ. ἢ. ἀ16 (]οββθῃ 
Ὧ65 Οὐπάϊδησμη Ὀιἀοίθη ἀθη Ἰοχὺ ἀπὰ ΟΥγ1}} βἰαπμα 8πὶ Βιδμα. 

ΕΒ σιγὰ ἄθπὶ [ωοΒοὺ ποῦ δηΐρδηρθηῃ 8610, ἀδίβ 8110 ἄγ] Βε- 

πὐδ αἴθ 1:16 ἀ68 Οοά. Υ ἴῃ ἄθιῃ Οοἀ. πα ϊδηι8.) σ]Θἀογκϑῦγθη: ἀ16 
86 οΙ σόρ ΠΕ Ι86}} Ὀοιπουκύθη ΕΠ ρθη] 1 ]το θη Ὧ08 Βαομβίαθθη Καὶ 
1) ἀϑηβ6 Ὀθη ΘΚ θη 510} πὰ Οὔπθ οὶ ΐθγθθ. ΑΌΟΣ ἀ16 ἀγοὶ Βοβίδῃα- 
6116, νγο οῃθ ἴῃ Υ Ποὺ σοβοπάοχὺ ρομδ]ίθη 814, Β1η4 πὶ Οοα. (ἰχά!]8ηι8 
ἀα ΣΟ ΒΟΙ δ ἀογρον τί, 61η6 στοίβο ΕἾ]16 νὸπ (Ἰοββθη 1ϑὺ διιβρδίββθῃ, 
ΘΙ ΠΖΘ]Π6 ΜΊΘΔΘΥ π6ὰ ᾿ηὐογρο]ογ  ); 445 ΥΥ ογύνο ]ϑίθ δῃ ἴῃπὰ ᾿ϑὺ ποοὴ 
4845 ζὰπὶ ΒΟΒ]υ[8Β ἀπροηδηρίο Εχοοσρὺ δὺβ ποῦ Ηδηαβο Ὁ (168 
Ἡσῦγτμο]. ἀϑηαϊηατα (να]. ὃ. 56). ἴῃ ἀθπὰ Αρραγαὺ οἰποὺ Αὐβραρα (68 
Ευγτοο!. απ Ζὰ ΘΥβομθίηθη, παὺ ἀἴθ86 ἀγθὶβοἢ! [πη οτρο]οσίθ 

ἈΠ4 νογκάγζίθ Ηδηἀβομυ ἢ ἴθ ΑΥβηδμτη Ἄ]]6η οἷη Βιοολί. 
ΑΙ ἀ16 Ηδηἀβοιυεῦ βίθῦ πιομὺ 8116 π ἀπά ποῦ δῃ 8116πὶ ὑσϑρὺ 

ΠῸΓ ᾿ἢγ ΒΟΒΥΘΙΡοΥ βομυ]ά. Εἶπ Αὐδχυρ 818 ΘἰθοΥ οὗνγϑδ ΓΘ ΟΠ θη 
Ζνυ"]]ρΒ Δ ἀΒο τ 468 οοά. ΟἸἀἸΔη18 ᾿ἰδὺ ἀ88 οὐ οἰὐϊουύθ βορϑθῃδπηΐθ 
Εὐγτμο]οσίουη ΔΠρδ] Ἰοαππὶ (Α. 8. 24 Ῥαριου δ ἀβοθγδ ᾽πὶ Θυδτίύ- 

ξογτηδί, 29 ΒΙ|δὐέου βία, ἱπὶ ΧΥ͂. Τα μγμαπάοτέ ρϑβομσίθθθῃ; ἰΘἢ ΠΘππΘ. 
68 Υ), Ὑγ6] 668 Εἰ 86 }} πδοἢ οἰποὺ ΗΟ ρθη ΑΒ ἴῃ ἀθῃ ΒΟΠΠΘΥ 
Ῥχορτϑιησηθη το 1846 υμὰ 1847 (νγμ]. Ορυβο. 1 614) ρυθ]:ζιουὺ Ἀαύ. 
16 οηρὸ γογνδπαίβομδῆι παῖ ἀθπὶ ἸαΔη8, σγϑ ομ6 πα] ο ἢ δι ἢ 
1ῆτη ποὺ οηὐρίηρ, ἰοσίθ ἀθη δαδηϊζθη ἢ8}6, 488 ᾿ςἄγζθσθ Υ̓ΘΥΚ 86] 
ΘῚΠ6 Φυ61}18 ἀθ8 ἰδηρθγθῃ. Α1]6 1} βόβοῃ οἷῃ Β]1οἰς δυΐῦ ἀ16 (ἀ]οββθ 

1) θὸσ Οοά, αυάϊδῃ. στ. 29 υπὰ 80 -ὶ ψν, Θυαχί μη ἀβο τ πὶ 61 Βᾶπάθη 

ΔΌΣ βορθῃ. ΒοΙΑΌΣΟΙΒΡΆΡΙΘΥ στοὰ 9816 1298 18 ΤῊΓ ΠῸΥΓ αἀὐυχοὴ α16 Αὐδβροθὺθ 
γῸὴ υγζ ὈοκΚαμηύ, ἀὰ ἀον [,οἸΐοῦ ἀογ Οὐ 16. ΒΙ]οΐΠ6Κ ἃ018 ΤΩ υπ- 

Ὀοκαμηΐοα αγπάθη οἷπο  θογβοπάσηρ ἀθυβθὶ θὰ πϑοῖ ϑ γαίας ἄθιη Μη βίθσϊ σα 
ΒΙοΟΒὺ Θμ ρίθ ] θη Ζι Κὔηποη σαυδίο. ον Οοάθχ, 1 θη απο Ῥηβηΐβ816 
ΒΟΩΘΥ 610 Εὐγτλοϊορσίουτμι ῬΒΟΝΣ ϑηὐάθοϊζοη π ]] 6, Σοῦ, ψΟῺ] Ἰηΐοὶσα ἀθσ συῃ- 

Δαν] μθη ΑΠΡΥθιϑυαηρσοι αὐάθ8, ἀ16 Αὐΐπηουκβαιιζοιῦ ἀ68 αδύϊληρον Ῥχοίθββουβ ἴ.. 
ΚΌ]ΘΚαιὴρ δυΐ 810}, τ ] ΠΟΥ μὰ Κορίοτίθ, σοὺ ΟἾΠΟΣ Ηθσχδυβραὺθ ἃ ΌΘΓ ἀυγοὶ 

ἄδθῃ Ὀοδϑύθῃ Κθῃηοσ ἀογ Μϑηυβκτιρῦθ ρΥ ΘΟ ΒΟ ΒΘ Θχῖκα, αν Βυβηκθοη, δὉ- 
ϑομα]ίθη σψυγὰθ (ΒΌΒηΚ. Οταὺ. Ὀ᾿θβογ. Εριϑῦ. θα. Εἰ. ΕΥΙθἀθιάϑηῃ 109 Ν᾽, ἃ. 6176). 
Ὀ16 Ὀοβθθσοπ Ηδη βου οι, δα πο] μη μη θα Εἰησονίθθθη Ἀδίΐθ, ὈΠ1ΘΌΘΠα 
ἀπθοηυζὺ, Κυϊθηκαιὴρβ ΑὐΒολ τ ἀθ8 (οα. αυά᾽ϊήδηβ θοῦ ψυγὰθ οὔπΘ 1686 
Βροαγθοϑιίυηρ νοὰ δἰυγη 1. 1. 1818 ρυ] 1 θτί. 

2) 80 Ιϑὺ Ζ. Β. ἴῃ ἄθῃ οὔθ δοροάγαυσκίθη Απΐδηρ 468 Βυοσμδίαρθθη Καὶ ἀ16 

6]. Χαβαλλης υπιροπίο!]ῦ, Κάβαισσος απὰ Κάβησος ἀρογράηρθα, Κάγκανα ἀυτγοῇ 
ΔΥρ6 ΒΟΒσοι ὈΘΗΪΟΣ νοσάοσθθη, ἱπ Χάδος ἀογ Ξαὶσς ἀφ᾽ οὗ τὸ κεκαδήσω κατὰ 
ἀναρίον ἘἈ1ΗΘῚΠ 1 θγΡρο] τύ, Καδεῖν ἴοτύμο]αββθὴ πα ὁπ 10} 290, 27---89 800 }8 

6ΘἸοβθθα, τ  οὴθ ἀθὺ ὙΙΠαΟΌ. 1π Ὀσθρυ ΡΟ μοΣ Ογάπμυπς (808 Καϑθῆστο) Ὀϊοίοί, 

ΘἸρσΟΒΟΒΟῦΌΘΩ. 
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Κρόνος, στο] μο τὰ (ἀπάϊδηυπι ᾿η ἄθη Νδομίγαχοη βιθΐ, ᾿πὰὶ Ίπάο. 158 
πδἐ ΠΥ Π ἢ} ἔ6 8], πὰ ΑἸΡΘ] ΘΔ ΠῸΒ ἈΡΌΘΥ ἴῃ ἀΘΥ ΔΙΡΒΑ ο βομθη ΒΘ 6 5816 8 
Βηαδὶ υπά ΠΙΘΥ δ θη 8118 ἀ16 ἔγμον (8. 56) θοβρυόσῆθπθ ἰυγυ τα! 1086 
ΘΌ ΡΒ Κυιρύοη οὕτως ἐγὼ Φώτιος ὁ πατριάρχης ἰἱτᾶρί, {6 ἀθῃ ΘΠ ΓΘ 
ΘΟ γομα] } Ζοίροη Κὔππθῃ. [1248 1πὶ Απρο]]οδησμι ϑυῆρ ἀυτοῃ- ὅ 

ΟἸΠΘΠαἀοΥρονιγεὺ δῦ, γα 8 ἴῃ ἄθη Ὀοββοσθη ΗΔ ἀβομγ θη ἀ68 Οὐ Ἰἀ]δη 1 
δα τρῃγθγο (]Οββθθη γογίθ! 8, ζοιμὺ ρθη 8118, ΔΒ ΙΓ 68. ΠῸΥ πολὺ 
δἴπθιῃ ἀρογαυ θα ὑθίθη Αυβζαρ χὰ ἐμὰ ΒΔΌθη. Μίδϑη γϑυρίθιομα Οοα. ΑἸρθὶ. 
(μδοι Η!.) Βοιωτός" ὄνομα καὶ ἀπ᾿ αὐτοῦ ἡ χώρα Βοιωτία᾽ εἴρηται ὅτι 

ἡ μήτηρ αὐτοῦ τεκοῦσα λαϑεῖν βουλομένη τὸν πατέρα ἔρριψεν εἰς 10 

βουκόλιον᾽ περὶ οὖν μετὰ τῶν βοῶν τραφῆναι βοτὸς καὶ Βοιωτὸς 
ἐκλήϑη᾽ Εὐφορίων ..τόν ῥδὰ Ποσειδάονι δαμασσαμένη τέκε μήτηρ, Βοι- 

τὸν δ᾽ ὠνόμηνε (τὸ γὰρ καλέουσι βοτῆρες) ὅ ττι ῥα πατρωίησι βοῶν 
ἀπεϑήκατο κόπροις“" (ΕἾ.49 Μ.). Βοιωτὸς παρὰ τὸ εἰς βουκόλιον ῥιφῆναι 

αὐτὸν ὑπὸ τῆς μητρός" ἐξ οὗ χαὶ Βοιωτία. Βοιωτοὶ ἐκ τοῦ βύειν 18 

τὰ ὦτα ἢ περὶ βοῶν ὦτα ἔχειν. Βοιωτὸς" ὄνομα υἱὸς ϑυγατρὸς 
Δἰόλου ἐξ οὗ καὶ οἵ Αἰολεῖς" ἀπὸ Βοιωτοῦ δὲ Βοιωτοὶ ὠνομάσϑησαν 
τῇ χώρᾳ ἐγχρονήσαντες ταὶῦ ἄοπι [Ὀ]ροπάθη ΑἸΒομηϊὑ ἀ68 οἰροηί- 
Ποῆθη ΟἸαἀϊδηστη, σγθ ἤθη ἴθ π80ὴ ἄδθῃ γογίσγοίθυῃ ἀοὺ ογϑίθῃ 
υπὰ ατγ θη ΒΘΟΘΉΒΙοη ΟΠΥ σορθ. βοιωτοί: ἐκ τοῦ βύειν τὰ 20 
ὦτα. --- Βοιωτός' ὄνομα κύριον, καὶ ἀπ᾿ αὐτοῦ ἡ χώρα Βοιωτία. 
εἴρηται ὅτι Ἄἄρνη ἡ μήτηρ αὐτὸν τεκοῦσα λαϑεῖν βουλομένη τὸν 

πατέρα ἔρριψεν εἰς βουκόλιον. παρὰ τὸ οὖν μετὰ βοῶν τραφῆναι 

βοωτὸς καὶ Βοιωτὸς ἐκλήϑη. Εὐφορίων ,ιΔτόν ῥὰ Ποσειδάωνι 
δαμασσαμένη τέκε μήτηρ, Βοιωτὸν δ᾽ ὀνόμηνε (τὸ γὰρ καλέουσι 3ὅ 

βοτῆρες) ὅττι ῥὰ πατρῴησι βοῶν ἀπεθϑήκατο κόπροις.“ --- Βοιωτός" 

παρὰ τὸ εἰς βουκόλιον ῥιφῆναι αὐτὸν ὑπὸ τῆς μητρός. ἐξ οὗ καὶ 
Βοιωτία. --ὀ Βολή᾽ εἰς τὸ βάλλω. --- Βοιωτός ὄνομα φκύριον)᾽ 

υἱὸς ϑυγατρὸς Αἰόλου, ἐξ οὗ καὶ οἱ Αἰολεῖς" ἀπὸ Βοιωτοῦ δὲ Βοιω- 

τοὶ ὠνομάσϑησαν (οἵδ τῇ χώρᾳ ἐγχρονίσαντες. --- Βοιωτία᾽ ἡ χώρα 30 

εἴρηται ἀπὸ Βοιωτοῦ τοῦ Ποσειδῶνος καὶ ΄άρνης τῆς Αἰόλου. ἐκλή- 

ϑη (δὲν οὕτως ἐπεὶ τεχϑεὶς ὑπὸ τῆς μητρὸς εἰς βουκόλιον ἐρρίφη. 

παρὰ τὸ βοῦς οὖν εἴρηται αὐτὸς Βοιωτὸς καὶ ἀπ’ αὐτοῦ Βοιωτία. 

Βοιωτοὶ δὲ ὠνομάσϑησαν παρὰ τὸ βοῶν ὦτα ἔχειν. Ναμ πάθη 510} 
416 τοὶ Καὶ θοριπηθηάθῃ (ἀ]οββθη ὙΘΟΘΥ 4116 ἴῃ ἄθῃ ΟΟα 1605 468 ϑομύθῃ δὅ 
ἀὐάϊδηαπι, ΠΟΘ 8116 1π ἀθπὶ Ογθίθῃβιβ, ΤΟ] 806 Γ (ταῦ ΑὐΒπϑὮτηΘ 

21. κύριον [61 ἂν καὶ 6 }} ὁ ἐξ αὐτοῦ α 22, ἡ μήτηρ αὐτοῦ 

ἄρνη αο αὐτοῦ δομβ ἣν 28. μετὰ τῶν βρῶνν 34. βοτὸς ν 25. ὀνό- 
μασε Ἀ 81. ἀπὸ τοῦ Βοιωτοῦ οἂν καὶ] ὁ ὁ 82. ἐκλήθη ἴο8}1}0 οὰ ἐρ- 
οίφη 68} ὁὃ0ὺ͵ 88. αὐτὸς] αὐτὸν" 84. ὠνομασθϑῆναι ν 
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ἀογ 6Ἴ]οββ Κρόνος) 8116 ἴπὶ γΊΠπάοὈ. 158 1), το] σμθπ) ἀ88 ΑΠρδ] Δ η πὶ 
8.0 ἴῃ ἀθῃ Θ᾽ ηΖθίπθη [ ϑαγίθῃ 8ὴ πϑομϑίθη βρη, ΠᾺΡ ἀδί8 (ΘΓ 

Ψιμπαοῦ. 168 ἴαϑὺ ἹπητηθΓ ὈΘΒΒΟ 180. Πδΐίβ ἀδ8 ἀπροὶῖο. ποῦ δὺ8 
ΨΊΠη6Ο0Ὀ. 158, ΒοΠοΓ 8118 ἄἀθββοὰ ὙΟΥΪαρθ βἰδιητηΐ, θαυ Ί86 61} 76]Π6 

που ῆιριμε Ζυϊπαύθη ἢπὶ (]οββοηθοβίϑηα, σψ|θὸ δἰ πζθὶηπθ [μοϑαηρθῃ, 
ζ. Β. Κύλλαρος {ἰγ Κύλατρις ἵτὰὶ Ὑ᾽πάοΡ., ὦρος ἢν ὦλος (γἹπ40}.) 
ἴῃ ἀὁγ Α]Ἰοββ Κάνωβος, λεχτοὺς ἐκ γαίης λαοὺς πίε Ζευκαλίωνι 

πη ἄφιι Ηρδβιοαοιίαὺ ἀθγ Θ]οβθα Μαοί (ἀπά. 362, 21; πίε [6081 ἴτῃ 
ψιμάοῦ. ἀπὰ Οπά.} υ. 5. ν΄. 

ἘΠΑΠΟΝ ρομὅτέ σὰ ἀἴθβοῦ ΟὙᾺΡΡΘ ποΟῖ οἷπθ σοίξογθ {Πρ γαυθοίὶ- 

ἴμχπρ, δ] 16 ἢ 
Χ ---- (οἀα. γαείο. Βορίη. ΡῈ Π 10, Ῥουρμαιαθη μη βου, ἴῃ 

Ε]1ο, 218 δοιύθη βίαν, δὰ8 ἄθῃ ΧΠΙ. ψδμγμυπάογί, Ζ. συ. Τ. Ῥα- 
᾿Ἰπιρβϑβὺύ, Ὀ18 ΕὉ]. 68 1η6]. Ἰπ 2 Κο]υμηπθη, ἀδπη ον ]δυΐθη  ρΟΒΟ ΤΊ Ό ΘΗ. 
2᾽1᾽Ά8ὲ ΒΙδιίο 9:π4 ψ κἄν ὁ Ζυβδιμτη ρου ηάθη, νορ ἄθιη οἰπηβὺ 

δαίδογβὺ ἀπ ηρτοίομοη Οοά. (Ἐ0]. 1 κοϊχὺ 818 Θυδίου ] οπ θη γθυτηουῖ νς) 
1ϑὺ Καυχὴ α16 ΗΑ] 6 ρογοίξοί: Βαβιύζουυθυμουκ κελτοῦ κωνσταντίνου 
βίβλος. 1)85 Εἰγιμο!. θεριπηὺ Εο]. 18 ἀρχὴ σὺν ϑεῶ τῆς ἐτυμολογίας, 

685 [ο]χί Ζυπβομδὺ ἀ16 ᾿Ἰπίουρο! γί Ο]οθβα ᾿αρὼν λέγεται ὄνομα ὁ 
τοῦ μωύσεως ἀδελφός, ἄδηη ᾽4βάλε ἃ. 58. ψχ. Ιοἢ ἢδΡ6 ἐγ 6 ̓ 61 ἢΖ6]Π6 

ϑύύοκο Κοριογέ: δἰπθ ΑἸ βου 468 Ῥγοβοβδυοῖκοβ Ὀ18 σὰν 6]οβ8ο ᾿ ““μύ- 
μων (᾿“μαιμάκετος ὈΪ8 ᾿μπελόεσσα [6] γᾶ Ἠριγ Ὧν. Νϑθ, δἷῃθ 
γουρ οσμαπρ 468 Απΐδηρθ στοὰ Κα Ηρττ Ὦτ. ἀθονρ Υ̓οπύΖο] 8ὸ σιν 
ΩΓ Ζὰ Ὀοϑούζθη. 1)88 Ῥσοβροδύϊοκ θοριπηῦ τ]Ὁ Θ᾽ ΠΟΥ ΘΙ ΖΙρθη (]0586 
“Ἅμα, πϑ] 10} ““μα᾽ ἐπίρρημα συλλήψεως. γίνεται δὲ ἐκ τοῦ ϑαμαά. 

διὰ τί δασύνεται; ἀναχωρήσει τοῦ ϑ' ἔμεινεν ἡ ἀναλογοῦσα δασεῖα. 

τὸ γὰρ πυκνῶς γενόμενον κατὰ τὸν αὐτὸν τελεῖται χρόνον. [ ἅμα δὲ 

καὶ ὁμοῦ διαφέρει" ἅμα μὲν γάρ ἐστι χρονικὸν ἐπίρρημα, ὁμοῦ δὲ 
τοπιχόν: σώλων ἅμα μὲν ἐγένετο ἀναχαρσῖ τῷ σκύϑει, ὥστε 
κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον ἤγμασεν, ὁμοῦ δὲ οὐκ ἔτι᾽ οὐ γὰρ ἐν τῷ 
αὐτῷ τόπῳ ἐγεννήϑησαν, ἀλλ᾽ ὁ μὲν ᾿ἀϑήνησιν. ὃ δὲ ἐν Σχυϑία. 
καὶ Ὅμηρος δὲ διαστέλλει" ,,«ἔνϑ᾽ ἅμ᾽ ἀμοιγὴ τὲ καὶ εὐχωλὴ πέλεν 
ἀνδρῶν". κατὰ τὸν αὐτὸν χρύνον, καὶ αὐτὰρ ἐπεὶ κόσμηϑεν ἀλλ᾽ 
ἡγεμόνεσσιν ἕκαστοι καὶ .,.οὦὔἱ δ᾽ ἅμα πάντες ἐφ᾽ ἵπποισι μάστιγας 
ἦραν." | ἅμα βαρύνεται" τὰ εἰς ἃ λήγοντα ἐπιρρήματα ἅπαντα βαρύ- 

νεται οἷον ὦκα τάχα σάφα λίγα λίπα, χωρὶς τοῦ ϑαμά" ὁμοῦ δὲ 

σημαίνει ὧν ἡ γένεσις ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ ὁμοῦ δ᾽ ἐτράχεν ἠδ᾽ 
ἐγένοντο“. | ἅμα, ἡνίκα σημαίνει ἐπὶ τοῦ τόπου, ἐστὶ συλλήψεως, οἷον 
.-. 

1) Πιὸ ΒϑΙβοηἤο]α ἰδὲ ἀ1θ αἱϑίομθ, ἢν ἀδίβ 'πὶ γιπᾶ. 1688 Χνάμψω οἶνδεβ 
Ὅ8Ο0} Χμέλεθρα, Κουστωδία Ἐυγξ τοῦ Κόχλος, Κυθέρεια ΚυγΖ νοῦ Χυθρίσαι βὑοΐ. 
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οὔμα γενόμεϑα ἐν τῷ οἴκῳ“ ἢ ἐν τόπῳφ᾽ ἡνίκα δὲ σημαίνει ἐπὶ λαοῦ 
ἀϑροίσεως «αὐτὰρ ἐπεὶ κόσμηϑεν ἅμ᾽ ἡγε". ἘΠῸ Ιϑὺ 6 πιο ῦ ὑπ- 

φοβομιοκίθ Ζυβδιητα θυ οι αηρ ἀ6Γ ΟἸοββθὴ 1. 2. 6. ὅ. 8 ἄθβ Ῥγοβο- 
ϑέϊοῖκοβ; ἀἴ6 ουαρθ ΔΥ 8180 ἋΘΟΥ γ ὴ Υ͂ ,8η2 88 η]1οὴ. 016 ΒΘ 6ῃ- 
ἴοϊσε ἀδὺ Ο]Ἰοββθὴ ἴῃ ΨΚ ἰδὲ: Κάβειροι, Κάβιροι, Κάβησος, Καβάλλης, 

Κάγκανα, Καγχαλᾶν, Καγχαλῶν., Κάδος, Κάδης. Κάδμιος (80), Κάξω, 
Καϑείς. Απὶ απαθ, ΔΌΘΓ γοὴ δὐϑίοι Ηδηάὰ ζθβοθγ ! 6 Ό6Π, Βίθ 68 

ἀ16 δὺβ Οὐγγ}} ᾿πὐογρο ογίθηῃ (]οββοη: Καϑαπτόμενος᾽ ὀνειδίζων, ἐπε- 

πλήττων.--- Καϑάπαξ᾽ παντελῶς.--- Καϑαίρεσις᾽ καταστροφή. Οοά. χ 
Ἰδὺ ΘΟΘΥ 416 Ομ 6}16 γΟῊ Υ ΠΟΟῚ το Ἡ, βίδιησηῦ 8ΌΘΥ τὺ ΘΠ 808 
ἀθυβθὶθῈμ ουϊαρθ. [2)88 ϑῥθιηπηα τπὰἱβ ἀπ ροΥβ ἃσ 1) 80 οηὐποτίθη 
ὙΘΓΆΘΩ : 

Οοά. Οτοί. Οοά. ἀθ8 ϑομβίθῃ Οαυάϊδηυχα 

ἈΝ 

Χ Βόσυθο 6 τσὺ [ηἰογροϊαὐϊοι 
ἃ}8 ΟΥΥ]] (νου 1116 9) 

χ 
Ν στο 

Ἂ “᾿ 
ΒΕ 

Μιβομοοάοχ 
(ἔπαθ ἀθα ΧΙ. σϑηγῃ. Ὁ) 

“ὦ
 πξς 

Ϊ 

Υ Χ Βοσθο]ῦ6 τη Νοβίσας 
88 Εΐγπ). σϑηα]η. 

" ῶ 

--“ 

ΠΡ μέ 
΄- 

- 

Ὁ ΠόΥ86106 (ἀοΓ 
(1298 πα. ΟἘγ.) Ναοβύσαρ οἱ θοσαποϑ) 

Υ 

16 ββπη ]!]οῆθη ὈΙΒΠΟΓ δυΐροζ ] θη ΗΠ ἀβοῃγ θη Ὀ]Θύθη ἱτὰ 
ἡ ΒΘ ]Π ΘΠ 6. --- το ἄθη ᾿ηἰογρο  αὐϊοπθῃ παὐύγ] ἢ ΔΌρΘΒοηθη --- οἷ 
ἘΠῚ ἄδδ8βὶρ6 ΛΘΚ, ΔΌΘΥ βᾷᾶτηἐ!ομα Ὀϊούθῃ 68 ἰοὺ ΤΠΘὮΥ 1 ΒΘΙΠΘΓ 
ὈΣΒΡΥ Πρ Ομθη (ἰοβία]. ὅ1θ ἀηίθυβο ἀθη 51:08}. ἀυγο ἢ 416 Κζ,8}2 ὙϑΥ- 
96] 6 ἄθηθ Απογάμαηρ ἀον Θ]οββθη, ἈΡῸΥ α16886 Ὑ ΥΒοΒι ἀθ οὐ οὐ κ]ᾶσέ 
Β|6ἢ, 5Β00814 πῆϑδῃ οἰπθη ΒΙ1ΟΚ δυΐ 1} ρθη θ᾽ ΒΆΙ68 ΟΥΡΊΠΆ] ρθ- 

ψΟΥΓθη δύ. 
ΠοΠΠ 6᾽π6 βοἰζξθπθ Ζυ αι! ]βριιηϑὲ μδὺ ἀπ8 ΜΊΓΚΙΟΝΙ ἀ48. Οτὶρμαὶ, 

ἄθῃ Επέσιγ ἀ1θ808 ρϑβϑαιαύθη Ὑουοβ θοσϑηγί, δ δὲ 861η6 Εἰ βίθ- 

Βυηρ ΕΙΔΓΘΥ 818 θοὶ ᾿γρθηα οἰπθιη δμάθγθῃ ὈΥΖϑηἐ πΙβοῆθη Υ̓ ΘΓΚΘ 1686 Γ 

1) ΗΣΟΥΌΘΙ βἰηὰ παν! ἢ ποϊξοτο ΜΙ 6] Ἰοάθυ πἰοὺ δυβρθβομ)οββοα υπὰ 

Ὀ]οὶδὲ Ὀοὶ ἄεν Κἄγχζθ ἀΐδθβοσ Ρχγοῦθῃ οἷῃ ρον 8808 Μαίβ ἀθ8 [ἰγγύυπηθ ταδρ] 0. 
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Ασέ οὐκοθηθη, πα γογ οι μῦ γ]6]] οι ἀδάυγο! ἄθτα Κ]θίπθη Εὰπα 61Π6 

ἌΡοΥ ἄθῃ Πδῆσηθη ἀ6γ ΕὐγτηοϊορΊΚα Ππιπδυβρθῆθπαθ Βοαδαΐαμρ. Εδ 

δῦ ἀ168 

4 --- Οοἀ. Βαγροσιη. 1 10, Ῥουραιηθηνδη ἀβομγν τη Θυδγίζογτηδί, 
155 ΒΙβὑίοΥ βδίασκ, σὰ Απΐδηρ πὰ ΒοΒ] 5 γογβϑυϊπηση θυ ἀπά ἀυτο 
ἘΘυσμ τοι ὑγϑασὶρ; οηὐβίθ!]ῦ, Β]αἰίγαυπι 2] »« 15,5 οἵα, δου γδῦτα 
Γάν ἀἄδθῃ Ηδυρίοχὺ οὗν 14,5 »« 12. 1)8Δ8 Εὐγιμο]. Ὀοχιππὶ ΕῸ]. 1" 
τὺ ἀογ ΟἼἼ]οββθ 408 Ηδαυρίζοχίοβ “γκιστρον᾽ παρὰ τὸ ἄγω τὸ φέρω 

ἄγιστρον καὶ ἄγκιστρον (--Ξ-Ξ αυὰ. ὅ, 2): ἀ16 ἀΑΥ ΠΟΥ ὅ1τὰ ορογθηῃ Βαπάθ 
βίθῃοπαάθῃ ΒΟ θη βὶπα Ὑϑυ]βομθη: 68 δπαοὺ ΒῸ]. 147) ἴπὶ Ηδυρύ- 
[οχὺ παῖ ἀθη ΘἸοββθα ᾿ϑτί" ἡ παράδοσις (--Ξ- αυά. 588, 84) υπὰ ἴϑιτε 
ὥτινι (-- ὅ88, 38) ἴῃ ἀθη έογίθῃ τὸ τὲ παρέλκει: 65. ἴοἸ]βθη δαΐ 
ἄσθπι ἔγοίθῃ ἤδυση ἀογ ϑϑιΐθ ποῦ βοΒΌ] 16, ἄθσγθῃ Ἰοὐχίθ ϑτειλή απ 
᾿ῷῳωνη[κόσιν] Βἰπά. 1)45 πϑομϑίο ΒΙαίξ 148 1δὺ ταῦ 4] μᾶπα ΕὉ]]- 

ϑύϊοκοη γὸπ αἰΐον Ἠδπαὰ ὑϑαθοκί, ζυμβομϑὺ τη Ο]οββθη, ἀ16 ταϊῦ ἄθιῃ 
ἘΠ γιπο]ορίκοι πιοιίβ ροιηθίῃ ΒΑθΘμ, ἀἄδπη ἀπίογ ἀογ ὑ ουβοιυ 
οἐακιστικὴ ψυχῶν ὑποτύπωσις ταὶὔ ΘΙ πίρθι 18: ΙΒ θη ἀποσηθη; διογδυῖ, 

148", πϑρὰθ 78: 0156 η}6 αποϊηθη τἰπὰ 11} Κ85 ΠΘΌθη 1 ΠΘη Θ᾽η6 ΜΌΠΑΘΙ- 

1086 ΖοιοΒηυηρ; 

ὩΡΘοπορΟοΙ 
τις Φ᾿"» ΟΠ: 5 9 

ΖΖοἭη 29. ΟὉ 

ΟΙϑ»οξποξε - 
Ὧδβ 18ὺ Σφωράκιος ποίηδε φυγὼν φλόγα μάρτυρι νηόν. 8180 ἀϊδ 

ΔΌΘΙ 1η ἀοΥ Απίμοϊ. Ραϊδὺ. 1 6 ουμαϊΐθπ σψ]ολύρα [πβοθγ ΔΟΥ σοη 
ἄοιῃ Κομϑα}! 468 «06 γ6ὸ8 402. ἴῃ Κοπβίβηψποροὶ οὐθααΐθη Κίγοηθ ἀ68 

Μϑγίγγουβ Τμθοάοσοβ.υ ἀὺβ οἰποὺ Δπίβο]οριο- Ηδμἀβομυν 1δὺ 516 
ΒΟ συ ἢ κορίογὲ; 5801106 516 ἀοΥ ϑοΒΥΘΊ ΟΣ νἹ 6] θοῦ σοὰ ἀθπὶ δίθίη 

ΠΟΥ Κοηηθη ἴθ Βομ]αί5 ὈΠᾺΘη, τοὶ] ΘΙ ΠΟΥ ΔΠάΘΓΘη, ἈΡῸῚ ρ]θ ἢ 
Αἰίθη Ηδπα ρϑθοθσίθροη, Π|Ι4Δ8 ΠῚ 494--510 υαπΐοῦ ἀογ Αὐξβολυ 
ἀρχὴ τῆς Βοιωτίας. Δηροθαηάθη 180 6 πα] Ἰοἢ θη ΕΆΒΟΙΚΕΙ ΕὉ]. 149 
018 155, το ΠΥ γῸ ΘΙΠΟΥ ΘΥΒΘΌΠΟΝ προγθη Ηδπα (465 ΧΙΠ. 926}τ- 
δαπάοτίβ) οἰπθη Τγακίαὺ ἄρον ἀ16 Βααθαϊψαηρβαηίουβομιθάβ ΒοΒ ΘΙ ΠΌΔΥ 
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ΒΥΠΟΠΥΙΟΥ Ὁ γίοῦ, Ῥμη]10ὴ ἄθπὰ Ὀοκαηπίθη ΑἸΠΠΟΠΪΟΒ, 806 Γ ΖῈΠῚ 

1611] νο ]βέδηαιρου Ὀιοίοὺ (δυβίθ Ιμοιητηδία “ἤρχειν, ρα. ᾿Δραποιεῖν, 
ἀράχνη; Ἰοίκία Ψάμαϑος, Ὀνήσασϑαι, Ὧια). Ἠδ85 Ῥγοβεδβίϊοκ ἀ68 
ΕἸγΙμΟΙΟρΊΚοΟΙ υἱπιΐαίδβὺ ΕὉ]. 15".---10Γ. οἷηθ Κορὶθ ἀθββθίθθη γογάβηκο 
10}: ἀθγ Π|ΘΡοηδυ γα !ρκοιῦ 465 Ηδγγη Ὦγ. “. Τβοβιθάθὶ ἴη οι. Ισἢ 
806 ἀἴθβ}ὶθθ 1η ἄθη Οβίθυσιθη ἀϊθβοα 8 γο8 ταῦ ἄθιη ΟΥΡΊΠΑ] γοσ- 
“ἸἸ ἤθη. 

Ηρθὺν Ὦτ. Ἰβοβιθάθὶ Βαίίζ ἀϊὸ Θ'ομυ 468 Ηϑδιιρέίοσχίθθ ἄθπὶ 

ΧΠ]. Φαγβαπάογῦ Ζυροβοιγιθθοη: ἴῃ ἄρῃ ΒοΒΟ] 16 η 8οὶ τη ϑέθηβ 
Θ1Π 6 πιοπὲ ν]6] ὔηρσογο Ηδηα ουκοπηί οι. ΑἸ]οῖη ἀϊθ8α δ καγζσαηρθ- 
ΤΟΙΘΠΘη ΟΥ̓Δ δ ΚΟΥ Π8Π ἀΒο ΤΊ θη, θ61 ν] σἤ θη ἀ6Υ 6] ηΖ6]η6 ΒαΘηϑίαθΘ 

16] πιϑὴν ΕἿΥ 58:0} βίθῃῦ απ ἤϊ6 Μα]υβκοὶ ἀδῆοῦ βιθγϊκοσῦ 415 2. Β. 

1η ΚΙ αβϑι Κουίοχίθη οἰπασιησέ, σγουάθη σοῃ ἄθηθη, τ ] 6 ποὺ γ16]6 
Θοβθῆθη ὨΔΡΘη, ἴῃ ἀοΥ ορθὶ χὰ Ἰὰηρ ρμοβομϑχί, 160} σίδαθα π80 ἢ 

ΘΙ ΠΟΘ ΠΟΥ ΒΟ ΒΓ Πα ηρ ταῦ ἀἄθπὶ ΒΑΥΡΘΥΙΠι18 ὙΘΥΒΙ ΘΓ σι ΚΟΠΠΘΗ, 
ἀδίβ ἀογ Ηδιυρίίζοχῦ Ζυαγ ΔΒ ΒΟ ΘΙ Π]10 ἢ τποῆγοσα δ μγζομηΐο 7ΠΩῸΓ 

815 ἋΔΟΥ γὸη ΑΒ 8, ΒΟ ΘΥ]ΠΟΝ ἈΡ6Γ βράνου 415 τὰ ΧΙ. Φαβσβυπάογί 

ΘΟΒΟΒΥΘΌΘη 86ῖη Καπη. ϑσμομ ἄογ Ηαδιρίζοχὺ τμγέ γοὰ Π]ΘὨΓΘΥΘῊ 

Ηδπάθη μοῦ: Β]αίΐἑ 1 --ὃ7 1ϑὺ 1ῃ δἰ Ποὺ ταὶ ξο στοίβθη, ΖΘ] 1 ἢ 5306116η, 

ΒΘΗΥ τ ρο πηδβισθη Μ|ΊΠΌ.51κ6] ταὶ θοΒοηάθυβ 'π ἀθη 1μοπιπηαύα ΖΒ] τ ἢ 
οἱηρσοϑέγθαΐθη Μα)] ΒΚ ] θα ομϑία θη ρθβοβυθθθη: παῤ 8΄:1᾽ Β0}]}16[8ὺ 

Βυομδίαθα Θ, 81" νγ87 ὐβρυηρ] ἢ ἔγοι ο αββθη:; οἷ π6 δηάθγο, σι ἢ- 
Ζριύψε Ηδηά ἢρέο πδομύγαρ! ἢ} αηύοσ ἄθιη ΤΊ6] λέξεις τῶν χρυσῶν 
ἐπῶν Πυϑαγόρου (ἑρμηνεία τῶν χρυσῶν ἐπῶν 50Β τοὶ ῦ 6 η6 Πάργα 
Ηδηά ΒἰπΖὰ) [ἰοχι Κα] ]Βοὸηθ Βοιμουκαηροη σὰ ἄθὰ σοπδηηΐθη ὙΘΥΚΘ 
θη. ΒιΙαἰί 88.---ΘἹ᾽ 5βἰπὰ ἴῃ ἰαπρμεοβίγοοκίθη ἀπά πηβη]θτιουίθη Ζί ρθη 
ΟΒοΒ  ΘΌ6 ἢ), ταῦ 98 Ἰοὺ ἀϊ6 τοροὶ πηϑίβισο ΚΙ οί ποσα ΒΓ Ἡ]Θ6ΘΓ: 
416 Ζάρθ νϑγάθῃ ζύαυ ἴῃ ΘΙ ΠΖο πο ΑἸΒΟΒη θη βύθι]ου, ἀὔππου πὰ 

ΚΙΘΙΠΘΙ πα ΖυρΊΘΙ ἢ αἀ16 Ζ8}} ἀοὺ Νδ)υβ 6] στοίβου, 80άδ8β τη8η 
ΤῊ Δ ΠΟΉχΩΑ] Ὀαΐτα {Πθουρθηρ νοη δἰ ποὺ ΒΙαὐθ]αρα ΖῸΓ 8πάθγῃ (2. Β. σοι 
ΕῸ]. 129 φὰ 180) νογβυομὲ ἰδέ, ζΖύχοι Ἀμη]1Οἢ Βοιγοὶροπάθ Ηδπάθ ζὰ 
ΒΟΠΘΙ θη: ἀοοἢ σοῆθῃ δὴ δηάθγθη ϑύθ]θη Ὀθῖ46 ΠΥ ασύθη 80 ὑη- 
ΤΠ ΘΥΚΊΊΟΒ 1Π Οἰ ΠΆΠΠΟΥ ρου, ἀδίβ ᾿ς Κοὶπο Εἰ ἰβομοιάπηρ σγαρθ. 

Π16 Ὀγοιίθῃ πάθον ἀπά οὔὐ δὰο ἀογ δυτη ΖΒ θη ἀ6η Ζ6:]6 0 
ἰϑὺ --- ῬΘΒΟΠάΘΥΒ. ΓΘ ΘΒ ΠΙΟἢ 1η ἀοΥ οὐβίθῃ ΗβΙἶο --- τηῦ ἄθη τηδηηὶρ- 
[οι ϑέθη Ζυβϑϊζοη ὑπαὶ ὅσ μο] θη σοῃ Ὑϑυβοβιθάθηθη Ηδπάθη δηρο ]] , 

ἄσγθῃ οἷπο (4 5) ἀδὺ ογβίθη Ηδηά (4 1) δυίβογογάθη ! οἢ ἈΠΉ]Π1Ο ἢ ΒΟΒΓΙΘὉ 

1)  ιΘΒ θα ουβομθίμθη Ζυπδομβῦ δἰ προ ΨϑὨγζθμηΐθ Ἰάμπροῦ, ψ88 ψῸ8] 
ἄδθοσ ζὰ οὐκ ἄγοῃ :ϑὺ, ἀδίβ 816 δ σΒΟ 61 }110} σοὶ Κοίμθσα ΒΟΥ} ΒΘΟ ΧΘΙΌΘΣ ΒΘΓ- 

ΓΘ. ἴπὶ 8] ]σοιηθῖηθη πὶγὰ ἀογ Απηδαΐζ ἔπαρ ἄθβ ΧΙ. ΖΦ γυπάοτγίβ ᾿ΤΟὨ] 

ἀδ8 Εϊοβέιχο ὑγοθη, 
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τπα ΔΒ η]16ῃ6 ΤΊηΐα οπυΐζία: 816 δυβομοιηὐ ἀθογνιθροπα 'π Πἰδηα- 
ΒΟΒΟ]ΊΘη, 56] ΘΠ 1π Κυγζθη Ζυϊῃαύθη Ζϑοθθη ἄρῃ Ζ6)] 6). θη 
Τοχὶ οΚουτίρίθγθη, οὐδὺ νι ὴγ θηΐβίθ θη ἀυσγοθ Κροῖζο Ἰηδου- 
ΡοΪδίϊοπθη φυγαὶ δαίδεγθὺ ΚΙθῖπ ἀπὰ 26] 10 βΒομτοίθοπάθ Ηδπάθ, 4 

τὺ ἀαη ΚΟ ὈΥδαπου ΤΊηΐθ ἴῃ ΒΘΗΥ βομγάροη, ἢ ἄβϑιροη Ζάρσοι, ἀς τύ 
Ὀ]δίβρτγαθοσ Τιηΐθ ἀπά 5έθι]θγθη Βυομβίαρθοῃ; 6 ἀθ βαῦθη δὰ 81 

Εδηᾷ ζϑΒ]γθίομθ Ζυβάίζα ροιηβομί. ΑΒΠΠΘΩ γογθ]αίβυ ἰδὲ ἀϊθ ΕδΥθ6 
ΘΙΠΘΥ δπάθγθη, ΘὈΘη 8118 Κ]θίμθη, 806. Ὀγοιίθη, βύυτηρέθῃ Βοιγ (45). 
Αἰ δπάρσθη ὅθ ]θη Ὀομζομηθῦ οἷμθ ῳτοίβθ, δ βθ Π8ἀ6Υῇ]ΘΙβθηαθ, 

ΡΙυμπιρθ, βου γζρτίίηθ ΒΟΥ οὗδὺ 416 βίδοι)ροη, βοηχῆρθι Ζάρο 

ΘΙΠΘΥ ὙΘΩΘΥ πάσχῃ Ηδπα ἴῃ ὑϊοίθια ϑομνσασζ. ΕΠηθ γ0116 Βομοιἀσηρ; 

1ϑὺ ταὶγ πἰσμῦ τηδρ! σὰ πὰ ἰϑὺ Ζὰπὶ ΟἸἄοΚ ποῦ πδέϊ. Α116 Ζυ- 
526 αἰ 86. τϑυβοβίθάθηθῃ Ηϑδπᾶάθ 8]πἃὰ πδ] 0} ρ]Θ 16} - 

ταδίβιρ ἴῃ ἄθη Ἠδαυρί(εχί Βδ τι ΠΟ ΘΓ ἀπάογθῃ Ηδη 80 6 ἢ 

465 ἀὐάϊδηατ ρΟ οι 6Π, πα 4116 ἀ1686 Ηδπ 46 51η4, βονγϑὶῦ 
10} βθβθῃ Καπη, χπηϊύ ἄθη δοϑιάθῃ Ηδηάθη 468 Ηδιυρίύίθοχἑοθβ 
σ᾽ οἰ οπσοίορ ἡ Πῖ6 δἰ μοπέοιρμα ἄθν Θ]οββθη ἱπὶ Ηδαρέἑοχί ἰβῦ, νεῖ 
οἷ ΒΙΟΚ δυΐῇ ἀδ8 Ῥυοβθοϑίοκ ζοὶῦ, βίγθηρ δ ρβα θύοι, πα ΖΥΓΑΥ 

ΠΔΟῸΒ 4100 Βιυιομϑίαθοη ἀθ8 [1μθιμηδθ: ψ)͵Ὸὸ 1686 ΟΥάπαπρ ΘΙ ΠΠ,Α] 
πιοϑίδτι ἰδὺ --- ῬΘβθομ θυ ΟὐὉ πη Ἰοὐχσέθη ΤῸ] --- Βαὺ δᾶυπῆρ ΘΓ δγβϑίθ 
ΘΟΒΥΘΙΌΟΥ 586] }8ὺ ἀυγοἢ ΖΘ σμθη απᾶὰ Ζ6Β]θὴ οἷπθ θα βιομέιρίο ἴπι- 
ογάπυμρ ἀθὺ ΟἼ]οββθη δηρσθάσδυξοι. Α116 ἀἴ686 ἴ᾿πὶ Ηδιυρίξοχὑ βίθβθιηάθη 
ΑἸοβθοα πάθη 50} --- σγομ υϑυβο νη ἀθηάθη Αὐβηδημηθη ΔΌΡΌΒΘΠ ΘΠ 

--- ἴῃ ἀογβοίθοη Οτγάπυπρ ἴῃ 41|16η ἄθτιροα Ηδηαἀβομυ θη. αρόρθη 
γγ ΘΟ Β861} ἀ16 βοΒο] θη ρΊοβθθη πῃ ἄθη ἀστοὶ ἐγ μου ζθβοβιθάθηθῃ Κ]αββθη 
ἴαϑὺ ὈΘΙΠΙΘΌΙΣ ἴῃγο ϑέθ]ηρ, υπὰ ΦΎΤΆΥΓ ΟἾπθ αδΒ ἀ16 ΔΙ ρῃ δ 50 ἢ 6 

1) θΊ᾽6Ὸ ϑομοιάυηρ βοῆθη ἃ; υπὰ ἃ γνϑυτηδρ 16 πιοδῦ βγη ἀυχοῦ- 

φυϊμτθη. 5ΊΘΠΘΥ σοὸὰ ἃ; ΥΓΘΩ ΠῸΓ ψΘΕΙρΟ σὴ ΚυγΖθ Εγράπζαπρθῃ ΘΓ ἀθη 

Ζ61]6η ΒΟΥ; μοῖῦ ὄϑδθυ γαάϊοτίθ ἃΐ, νὰ8 ἱμπη βράθυ τ1[86], ἂὰ8Β πᾶ ΒΟΙΥ]ΘὉ 

ἀανυθου ἀθη ποθ Τοχί. 
2) Π᾽1᾽6Ὸ Τιμύθηβθυηρ τοῦ ζὰῦ βομοιάσηρ ἀογ Ηδηᾶάθ ΖΑ ποῦ 808: 

ἄἀργβϑὶθθ Βοῦχοιθου Κῶμπ ὨΘΌΘΠ ΘΙ ΒΟΥ βίθμθηὰθ Καγχα Βοπιθυκαυμρθη Ζὰ γοΓ- 
ΒΟΒΙΘάΘΏΟΥ Ζ61 πὰ ἀδμ6γ τηϊῦ γϑγβοβθάθποσ ΤΊηΐθ οἰηροίγασθη μαῦοα. ὙΙΟΗηδς- 
οι δρὸῦ Βαῦ ἀδῦθ: πὺῦ, ἀβδιβ 68 Ζὰ γϑυβοβίθάθμου Ζοὶϊῦ σϑβοῦδῃ, υπα ἀ108 

Ἰθῆγθῃ 8)]ογάϊηρθ ὃτὰ Ὀθδδίθῃ ἀϊ6 Τιπίθη ἄγ θυησοη, ἄἀθθα ταϑδηπιρίδομο ΑὉ- 
βὐυϊυηροη αἴθ Ῥμοίο τα ἢ6 ΠῸΣ χη ὑπροηϊρχομα ζυτὰ Αὐδάγῃοῖκ Ὀτϊηρί. 

8) ΕΗ σθη Απμδ]ὺ Βιοσεᾶν Ὀϊαύθὺ δυο ἀϊ6 β θ]]ηρ ἀθὺ Θ᾽ μσθΊμθη ΘΟ ΒΟ ΘῈ; 

ἃ" 2. Β. τηυἱβ Ὀοΐτα ϑογθι θη οἷν δυΐ βοβοι σογβαπάθμο α]οόββθη νοη ἃ" Εὔοκ- 
Βιοηῦ ρϑῃοσασηθη ὨΔΌΘΗ: 8 δηάθγθῃ ϑίθ]]θὴ τδοηῦ ἃ" ΖΜ ΊΒΟΠΘΩ ἄθῃ Ζ61]6Ὼ 

ΟἾΒΘΟΣ ΤῸ} ἃ ἡ ρσΟΒΟΒΤΊΘΌΘηΘη (]οΒ8ὸ Ζυδβάζο. Αὐοἢ αϊθ Βοιμουκυηροη ἀοὺ ὈΘ᾽ 6 
δ Ἰούζίοσ δ5.6}16 οὐδ μηΐθη ΟΏΓΘΙΌΘΥ βούζθῃ ζᾶ οὐ ἀ16 Ἠδυρίτηθδθβθ ἀ6Γ 

ΒΒ Ο] 6 γόσγϑαδβ, Βομθίηθη ΔΌΘΓ τα ὐθυ ΒΟΠΟῚ ΘΒΟΒΥΊΘθΘη, 8418 ἀ16 ΒΟ  ΠΌΆΓ 

οὐδ δἸΐοσθῃ ΘΟΒΥΘΙΌΘΥ 8108} θὰ δυμι ΕΓ ᾿ἢγα Ζαϊμαίθῃ βυοβέρῃ, 



04 εν ἘΤΥΜΟΙΟΘΙΟΌΜ ΑΥΠΙΑΝΌΜ. 

Οτγάπυμρς 61 1ῃπθὴ βίγθηρ δἰ πσθῃδ] οι τὔγαθ. θδηϊδ ἰδὲ ἀϊ6 σοῃ 
ΤῊ ἔγΠ6Υ σομορσίε γογαΐζαηρ, ἀογ Ηδαρίοχί νορ ἃ Κὔπηΐθ δἰπθῃ 

Αὐβζυρ 88 ἀθιῃ οἰ θη  ! θη ΟἸααπαπι Ὀϊοίθη, ἀθΥ 88 ΘΙ ΠΟΥ 8ΠᾺΘΓΘΗ 
᾿ς ΗδΠαΒΟΒΡΙΗ δὴ ἄθη Πδηάθυῃ ογμβηχὺ 561, ψ]ἀθηϊοσί. ΝῸΓ δἱπὸ Εἶτ- 
Πδγαμρ Ὀ]οΙ θοῦ βοβοη 76ἰχὺ ἀτὶρ: δι18 ἃ 86] 08[ 51:π4 ἀυγοῃ ἀγοὶ (ὈθΖνν. 
γ]6γ) τα βου ἤθη 4116 ἀηβοσο ἄγοι ΗΠ ἀβομτι θη ᾿οἤοββθῃ. 

θη Βονγθὶβ Βιογν Ὀϊοίοῦ Ἃ6πὶ, ἋΟΥΓ βθῆθη ψ0}}}, Βοϑη Π10ἢ} 485 
Ῥγοροβϑέδοϊς, ἀοοὴ 8θὶ 68. 61] ἀθὺ ὙΠΟ ρος ἀἸοβοῦ Βομαιυρίαῃν [ὮΓ 

8116 [ο]Ϊχοπάθηῃ Αὐβε σιιηρθι ροβύδιςθί, 61} Ῥ88. ὈΘΒΟ  ἀθγ8 ΒΟ] σθηαθ 
᾿ ΒοΙβρ 6] 6 ΒογαυβΖζαμθρθη. [0}} ὈΘρΊημ6 τηῦ Ζν )81 ΟἼ]οββθι, ΠῚ  ]ομ6 

ΠΪΓ 4116 ΗΔ βου θη Ὀοκαπηΐῦ 51η4. 
ΕὉ]. 10" υἱοίοῦ ἃ τῷ Ηδιυρίίζοχῦ: μβη" τὸ χεῖλος τῆς λοπάδος᾽ 

παρὰ τὸ ἐν ἀναβάσει εἷναι. Ζι λοπάδος γογνγοϊϑὺ ἀ" ἀμγο οἷ 

ΖΘΙΟ θη δὰ} οἷπα νγοὶδ θη ξογηῦ 8πὶ Ἀπίβοσθη δηα νὸῃ ᾿ῃπὶ σχοιηδομίθ 

Εγρδηζαηρ; ἜΝ (α]8ο λοπὰς λοπάδος)" ἡ χύτρα (νμῇ. δα !468: Φ6}16 

Μ ΟΝ] οἷπ ΟΥ̓] ρ]οββαγ). [ἢ 81|16η ἀπβούθη Ηδπάβομγ θη (8 6.2 τοῦ. 
ΥΥ) ἰϑὲ ΙοΓααΒ 88 ὑπδίπηῖμο “μβη" τὸ χεῖλος τῆς λοπάδος, ἡ 

χύτρα" παρὰ τὸ ἐν ἀναβάσει εἶναι χοπογάθη, πὰ ἀΔ8 ἃ 6 Οἴγοῖ. Υ 
ΒΟΙΆΓ ἢ χύτρα οΥοΥ οββουί ἤάθοη. --- ΕἾ]. 18" Ὀιοίοῦ ἃ πὰ Ταχύ: 

᾿Ἡμφιτρύη᾽ ἡ ϑάλασσα' εἴρηται παρὰ τὸ ῥέειν εἴτε παρὰ τὸ τρεῖν" 
φόβον γὰρ ἐμποιεῖ τοῖς πλέουσι, ὥς φησι Δίδυμος. ἀ΄ 56 γ 6 Ὁ 

Βοησᾶρ ἅλον ϑάλασσα ἀἰα ΝΥ οτία ἢ ποταμός πᾶ 8πὶ ϑ'ομ] 8 τ βοῆ θη 
ἄθηῃ Ζ6] θὰ ὥφειλεν διὰ τῆς εἰ διφϑόγγου" εἴτε γὰρ παρὰ τὸ ῥεῖν 

εἶτε παρὰ τὸ τρεῖν᾽ ὑπεβλήϑη ὃδὲ τῷ κανόνι τῶν εἰς ἢ ϑηλυκῶν" 

διὰ τοῦ τ γρ΄. ἘΠὴ6 δπάογθ Ηδπά βοβσῖθ ἴθ ἀδγ Ηδιθ 468 1,θῃηπι88 

δὼ ΠΏΚΘη απα τρίτη ἡ φὺ τοῖς πλέουσι, ἀμφιτρήτι δὲ ἡ πέτρα. 

Η]οΥδὰβ πιγαὰ 1η (ρα. 2 ᾿μφιτρύη" ἡ ϑάλασσα᾽ ἢ ποταμός᾽ εἴρηται 

παρὰ τὸ ῥέειν εἴτε παρὰ τὸ τρεῖν. φόβον γὰρ ἐμποιεῖ τοῖς πλέουσιν, 

ὥς φησι 4ίδυμος" ὥφειλεν διὰ τῆς ει διφϑόγγου᾽ εἴτε γὰρ παρὰ τὸ 

ῥεῖν εἴτε παρὰ τὸ τρεῖν᾽ ὑποβλὴ δὲ τῷ κανόνι τῶν εἰς ἡ ϑηλυκῶν 

καὶ διὰ τοῦ ἱ γράφεται, ἴῃ Οοά. ἃ ἢ 6, ἀογοηῃ γα βου τηθοδ- 
ΠΙΒΟΒ ΘΓ Κοριογὺ δύ: ᾿ἀμφιτρύη" τρίτη ἡ φοβερὰ τοῖς πλέουσιν, ἀμφι- 

τρίτη δὲ ἡ πέτρα. ἡ ϑάλασσα εἴρηται ἢ ποταμός" παρὰ τὸ ῥέειν εἴτε 

παρὰ τὸ τρεῖν᾽ φόβον γὰρ ἐμποιεῖ τοῖς πλέουσιν, ὥς φησιν “Ζίδυ- 

μος ὥφειλε διὰ τῆς εἰ διῳφϑόγγου᾽ εἴτε γὰρ παρὰ τὸ τρεῖν ὑπε- 

24, θηλυκῶν ᾿ϑὺ ΔὈροκάνγχι, ἀθα ΑὈΚαγζυμββύσιο Κάπη τάδ ἔν ἀ88 ΖΘ: ΒΘ ἢ 

γν καὶ μα] θη 82. τρίτη] τοι 80 88. ἡ ϑάλ. ἢ ϑαλ. ας ἢ] δὲ 

ο, δὲ ἢ 4 88. τὸ 68} δ ὁ ὑπεβλήϑη) ὁπερβλεῖ Ὁ 
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βλήϑη δὲ τῷ κανόνι τῶν εἰς ἢ ϑηλυχῶν καὶ γράφεται διὰ τοῦ 1. 

ΕΒΘΠΙΟΩ 1η ΥΥ: ᾿μφιτρύη. ἡ ϑάλάσσα ἡ φοβερὰ τοῖς πλέουσιν" 

ἀμφιτρήτη δὲ ἡ πέτρα ἢ ποταμός" εἴρηται παρὰ τὸ ῥέειν εἴτε παρὰ 

τὸ τρεῖν. φόβον γὰρ ἐμποιεῖ τοῖς πλέουσιν, ὥς φησιν Ζίδυμος" 

ὥφειλε διὰ τῆς εἰ διῳφϑόγγου γράφεσϑαι" εἴτε γὰρ παρὰ τὸ ῥεῖν 

ὑπεβλήϑη δὲ τῷ κανόνι τῶν εἰς ἢ ϑηλυκῶν καὶ διὰ τοῦ ἱ γράφεται.) 
γοη δπάργθη (]οβϑθη, γὸη ὑγ ] ἤθη ἸΘὮ πὰ (8 Β) ὁ ὑπ Υ Κϑηηθ, 

δυσϑῆμθ ἸΘἢ: Κέτις᾽ ἡ τοῦ ποδὸς ἢ τῆς χειρός, ἃς χτένας φαμέν 

(ΞΞ Εκίον. Δι. Οχ. 1 404, 12). ὅο ἃ 'πὶ Ηδαυρίζοχί. Π16 δγβίθ Ζ61|6 
ὁποὺ Ὀ6Ὶ ἦ, ἴπΠ ἀογ Ζ6116 πητη ίο! θαΓ ἀδγιιηΐον βίθὺ Κευϑμών, τὰ 

ΘΙ Ομοῦ ἀδ ΦΊΒΟΒθη ἄρῃ Ζθ]θη ὃ ἀφεγγὴς τόπος. κρύφιος πΔ0Β- 

μεοίγαρθη πδί. Ζνιβομθη τόπος υπὰ κρύφιος ταρσὺ οἷπα Αρκάγζαην 
ἀεβ Ηδυρύξοχίθθ 80 μοοὰ ᾿ϊπδυΐ, ἀδίΒ ἀ16 "νει άθῃ σϑηδηπίθη ͵οχία 

ἀἼΤΟΙ 516 χείγοπηξᾷ σψογάθῃ υπᾶὰ χρύφιος 8η ἄδηῃ δβηά υηπλ ΐε] θ0Ὲ Ὑ 

ὨΘΌΘη ἀ88 416 οὔθγ Ζ6116 βο}]ίβαπαθ ἡ ὑγι --- ἔγθ Ποἢ πὶ ΚΖ 
Βηάθγου Τιηΐα πὰ δηάθσθῃ Ζίσθη φϑβομγθθθη. Κέτις ἡ κρύφιος 

τοῦ ποδὸς κτλ. Ὀϊοΐορη πύργο οὐ. Ερθηθο Κα 18 416 ΟἼ]οββθ 

Ἑκάβη ἡ ἔκαϑεν βεβηκυῖα πρὸς τὸν ἄνδρα" ὃ γὰρ πατὴρ Δύμας ὃ 

Φρὺξ εἰς Ἵλιον Πριάμῳ ἐξέδοτο κτλ. ὅ80. Ἰ᾿δυΐοὶ ἀογ Ταχὺ ΕΚΊορ. 
Αι. Οχ. ΠΠ 480, 12 υπά ἴπ αδπυΐίπαμι, ἀπά ἀΐοα μαὺ δυο ἃ, ἄοςὶ 

νγο]θ ἀον ΘΒ ΓΘΙΌΘΥ 861 08ὺ Βιηχζυ σοι, τοῦ Ηδαρα γΟ}] οἰ θα  Π ἢ 
ὙΆΓ; ΘΓ γα ίβίθ 65 ἢ ΑἙΡΘΠΌΠΟΝΚ πιο σοῦ ἀπᾶ 1168 ἀβῃθΥ πδοἢ 
ἄθη ΝΑΠΊΘη οἷπθ στδίβοσο [ἴοκθ, σοῖο μο ἃ ὁ βρᾶϊου. ἀυγοι αἴθ Ὑ οτίθ 
ὄνομα κύριον ϑεᾶς ποία γε; δυϑ 1 6, ΟΡ πγ6}} οὐ “ἕχάτη υπὰ 

᾿Εκάβη γϑύσθομβοῖῖ. Ναὐάτ οι δέρῃ ἀἴθθα δήογίβ ἴῃ ἄθῃ τὴὶρ Ὀ6- 
Ικαμηΐθη Ηδηαἀβομυ θη Δ6Υ͂ ᾿πὶ Τοχίύ. 

γοπ οηἰβομοιάθηάοσ Βοαάθαϊαηρ 5οηθιηῦ τὴ] δά] ο ἀ16 (Ἴ]08868 
Πέλεια. Ζὰ ΔΡο]]οηΙο5 Ατρ. 1 1040. 1060 οἱ δ᾽ ἄλλοι εἴξαντες ὑπέ- 

τρεσαν, ἠῦτε κίρκους ὠχυπέτας ἀγεληδὸν ὑποτρέσσωσι πέλειαι Ὀ6- 

τουκῦ ΔΓ ϑομο!αθὺ (800, 28 Καὶ): ἠῦτε κίρκους᾽" εἶδος ἱέρακος ἔστι 
δὲ ἱεράκων γένη ξξ, ὥς φησιν Καλλίμαχος ἐν τοῖς περὶ ὀρνέων ........ 

πέλεια δὲ περιστερᾶς εἶδος ὅμοιον φάττῃ, ὥς φησιν ᾿᾽Δριστοτέλης. 

1) Αυῇ δπάογο Ο]οβξβθη, πὰ σ ]οθα ἀ16 Βδυχηγνογίθι!]πρ ἴῃ ἃ 416 ΤΥ υπάθτ- 

πο μκοιΐθη ἄογ Ἰὕπρογθη Ηδηαβογήΐθη οὐκ] τί, τῖ6 118. 119 ᾿φμνίον, ᾿ἡμνηστεία 
οὐδ 128. 129 ᾿ἡμνίον, Ἄμνειος, σοηΐρίέἡ 68 Ζὰ γϑυνϑίβθη. Ὀδῖ8β 85 ΤΩΒΠΟΉΘΗ 

ϑίθ]]θη ἀϊο ΑὈΒοΒσ θη ἀυσοι Κοη͵οκίυνΣ ἀδ8 Ηἱομύρα μοιγοθη ΒαΌθη (16 ἴῃ 
6]. ᾿Μμῶ ἵτπὶ ϑομ]υίθνοτι) οὐδὺ ἀ16 Ὑοσίαρο δὺ8 ἀθῦ Ο6}16 ἀθυβθ] θη ουρδμζθῃ, 
Κα ἀεροροη πο 8 Ὀθνγθίβθη. 8. Θ΄ ΏΖ6]π6 Ζυβᾶϊζα 810}: ἴῃ 8)]6ὴ ἀτγοὶ ΑὉ- 
ΒΟ ΒΓ ΘΠ Κ] ΒΒ πάθῃ, 80 ἰβὺ 68 8]]θγάσηρσβ πούνοπαϊρ, ἀδίβ ζυβοῆθη ἸΠπΘ ἢ 

πὰ ἃ ποοὴ δἷμθ ἀϊθβϑιῃ ἴῃ ἀοΥ Εδυχηγοτίθιϊ ηρ ἅ 8] 1086 ΑἸΒΟΒ ΣΙ νομ ἃ βἰθί. 

1. κανόνι τῶν εἷς ἢ] κανόνι τὸ νὴ Ὁ ὡ, ᾿μμφιτρύη) ᾿μφιτρίτη 



906 ΕΤΥΜΟΙΟΟΘΟΙΟΌΜ ΑἸΟΙΑΝΌΜ. 

Ποῦ ογίαθβου 468 δηθπατη 848 αἀ168 ϑοβο]οη ππτὑΐθὶ θᾶ ΒΟ ΌΘη 
ἄοι Τοχίοθννοτί πέλειαι πὰ 418 [ωθιηπηδ ΠΥ κχίρχος: ΘΓ Ἰηδο ίο 

ἀδγαῦϑ ἀϊ6 6]οββα Πέλεια: κίρκος ἐστὶν εἶδος ἱέρακος" ἔστι δὲ γένη 
ἱεράκων η΄, ὥς φησιν Καλλίμαχος ἐν τοῖς περὶ ὀρνέων. πέλεια δὲ 

περιστερᾶς εἶδος οἷον φάσσα υπὰ ἔϊδρία ἴπ ἀδγ ἔγάμϑυ. Ὀθβρυοθθθμθη 

6186. οἷμα οἰζοπθ ΕγΚΙβγαηρ ἴηι ἐτυμολογεῖται ὡς οἶμαι παρὰ τὺ 
πέλαν, ὃ σημαίνει τὸ μέλαν.1) Τ6Γ οΥΆΒΒΟΥ Ἀδὺ 8610 8 πολ ἀ16 

ΤΒοΥμοῖῦ Ὀορδησοη, πέλεια ΓΣ οἷπ σιγϑὶίθ Ηδβθ]οϑαγὺ Ζὰ ογκ]άγθη. 
- ἀδ5 σοϑῖίρϑθῃ ἀἰ6 γήογίο πέλεια δὲ υπὰ αἀ16 6Ἴ]οββ6 Κύίρχος --- ΔΡῸΥ 
ἀ16 ἀπροβομιοκίθ τὸ ἀθ8 Αὐββοβυθ θθ 5 υϑυ]οοκὺ ἀθη [0867 Ζι ΑἀἸΘΒ6Γ 

Αὐδέαθθυαηρ. ἈὈΆΠΟΥ Βοργοιθύ ἃ, σϑίομοῦ ἀϊθβθ (ἀ]οϑβθ δὰβ ἄθιῃ (16- 
πυΐηαπι Κορίογίθ, δυηδομδὺ 8418 ϑπὰ Πέλεια καὶ κίρκος. ἴϑαζὰ 

βύμπητηΐθη ἐγ Πο ἢ} Βόμοῃ αἴθ ἔοϊχοπάθῃ Ὑήουίθ βθῖ ποὺ Ὑουαμο ἐστὶν 
εἶδος ἱέρακος, ἔστι δὲ γένη ἱεράκων ἡ΄ ὨϊοΒὺ ΤΠΘΠΓ; ΘΥ 116[5 8516 ἀδΠ6Γ 
Φαηβομδὺ ἰογὺ τἰπὰ 1168 ἴῃ ΟΘΥΓ Ζ61}10 σομδὰ 80 Υἱ6] διπι ἔγθὶ, 815 
516 οὗνγα ὈΘΒΗΒΡΥΆΟμΘη. ταυΐϊδβίθη, ὑπ ΠΥ δϊογασῇ ἴοσὺ: ὥς φησι 

Καλλίμαχος ἐν τοῖς περὶ ὀρνέων᾽ πέλεια δὲ περιστερᾶς εἶδος οἷον 

φάσσα. ἐτυμολογεῖται παρὰ τὸ πέλαν, ὃ σημαίνει τὸ μέλαν. Η]ογΡΟΓ 
σογιοὺ 45, τϑίομθυ, ἀπῇ αἰ 1 ὕοκα δυβζ  ]]6η, ορθηΐα}18 485 Ο6- 

παϊηαπι ΠΒΟΒΒΟΒ]αρ: τη θοῦ 818 βοῖηῃ ὙουρϑηοΥ Θηΐηϑῃπη ΘΓ ἰἢπὶ 

ΠῸΓ αἷθ ήΥογία εἰσὶν (ψ|6ὸ Β) γένη ἱεράκων, ποῖομα α΄16 [υὅοκθ 
ἔγϑι ἢ πολὺ δηὐίδγπῦ δυβ ] θη; 80 ψαγὰ Κα] Δ Ο08 σζὰπὶ Ζαυθη 
ἀαιν, ἀδίβ ἀϊ6ὸ ΤΆαθ 6 οἷὰ Ηδθιομῦ 561, πα ΗΓ ἄθ οὐβύίθῃ ϑαῦζ ὙΓΔΓ 
οἷπ βϑ΄'πη ΜΟΒ] οὐδ ἅμ6] σϑιυγοππθη; ἔγθι 0} 88 ἀμτα δέ! θαγ ΕὉ]- 
σοπάθ ὙἹάθυΒρσδο ἄθιη. 68 τηυίβίθ αἰθὸ 16 Απϑιοηῦ ἈΠ ΥοΥ 

Ὀιοίθη. ὅδὅο ἅπαάογίε ἀ  (χσίβομθι ἄθῃ Ζ6116) 68 σομ]ροπιαῦ Ζὰ πέ- 
λειαν δὲ ἄλλοι φασὶν περιστερᾶς εἶδος. ἘΠπ6 δηάογθ Ηδηὰ ἐτὺρ 

81 Κὸη Βαμα 6᾽π6 Ἰοχ ΚΑ] Ί8οὸηθ Βριπουκαηρ οἷπ: Πελείας᾽ τὰς 
μαντείας Κορίνϑιοι, απὰ ἀϑηδοὸὴ πο δἰμσηδὶ περιστερά. ἴῃ ἄθῃ 
͵άησογοθ Ηδηαβομσ θη (Ὁ 6, νυρῇ. αυά. 458, 22) Ἰαυΐοῦ πὰῃ ἀΪ6 

(]οβθο: Πέλεια καὶ κίρκος εἰσὶ γένη ἱεράκων, ὥς φησι Καλλίμαχος 

ἐν τοῖς περὶ ὀρνέων. πέλειαν δὲ ἄλλοι φασὶ περιστερᾶς γένος οἷον 

φάσσαν" ἐτυμολογεῖται παρὰ τὸ πέλαν, ὃ σημαίνει τὸ μέλαν" πέλειαι 

περιστεραὶ λέγονται καὶ μαντεῖαι. 

1) θὴ᾽ΆὋῈΎ γαπδμπίθῃ βἰπά: εἰσὶ δὲ γένη Β -- γένη ἱέρακος Α --- φάσσαι Α, 
φάσαι Βὶ --- ἐτυμολογεῖται δὲ ὡς Β -- παρὰ τὸ πελὸν Β. -- ἈεαΐίβΒ ἀδγ γοτγί. 

ἀδ8β ϑοβόίοη ἀϊγοκὶ Ὀθηυΐζία, ζοὶρὺ 510}. δύο ἀδύη, ἀδίβ οὺ Ζῇ Ἃἀδσ 808 

Ηδτγοάϊδη περὶ παϑῶν (11 876, 29 Ι,6ηἰ2) Θηὐποιασαθηθη ΟἼοββα ΚΧέρκος κρίκος 
κίρκος καὶ τὸ κρικώσω κιρκώσω ᾿“ττικοὶ λέγουσιν ἀδῃ Ὠ1ΘΥ ΚΆηξς ὈΠΡΑΒΒΘΠάΘα 

Ζυϑαῦζ ταϑομία., οἱ δ᾽ ἄλλοι εἴξαντες ὑπέτρεσαν ἠῦΐτε κίρκους ὠκυπέτας ἀγεληδὸν 

ὑποτρέσσωσι πέλειαι“., ἐστὶν δὲ εἶδος ἱέρακος. 

ν»ν 
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16 ὑηβοῦ ὙΥΌΥΚ οηὐδβίδπα, ἰϑὺ ΒΟ θη 16} ΕΙΑΥ πα ἀδηηὺ ΖυρΊΘΙ ΟΕ, 
τν 16 γοσβι οὐ ρ 695 Ὀοπυὐζὺ τγογάθη 8011[6. Ἠ ἐΐθη ΜΓ 416 ΘῈΘ]]6η ἀἸ6ΒΘΓ 
(]ο886 υπα ἀ16 ΟΥ̓ ΣΙ μ᾿ μδῈ ἀβο σιν 465 Εἰὕγιμο]. αἀἸδηπιὶ Π]Ο ὗ τη ἢΓ, 

ΒΌΘΝ 416 Κα ηδίο Υ ουτηαὕσηρ τἄγαθ μη16 485 ΒΙοδῦο μοίγο θα ΒάΡ θη. 
ῬοΏΠΟΟΙ ΚδηπΘη ὙΓῚΓ ΠΘΌΘΠ ἀθτ ΠΌΠΙΉΘἢΥ δυΐοία πάθπθη Αὐομο- 

ὕγρυβ ἀ16 ΑΒο θη. ποῦ αὐ θγθη, δἰ ησηδὶ, γ7611} 61Ππ6 σζϑηζθ Αη- 

ΖΆ] ἀογ βοβόίθη ρου βδαρὺ ΠΥ ΕΓ ἀθὰ ἸΟΘΌΔΥ ἰδὲ, ὑγϑὶ οΥ ἸὮτΘη 
Ὑνοσγίϊδαύ Ὀογοῖΐβ Κοηπῦ, Βοάδημ, γ761}] 61Π0 ζτοίβο ΑὩΖΔ}] νοι ΒΙἐέθτη 
1η ἄοῃ Οοά. Βαγροσπυβ ἔθ]θη. 16 αγδίβε 468 Ὑου]υϑῦθθ 18ὺ ἔγϑ ΠΟἢ 
ὨΙΟΙὺ ἸΘΙΟμύ Ζὰ Ὀουθομηθη, 48 Οπδίθχγ ΘΖ }]Θη [6 Ϊ]Ϊθὴ ὑπα 416 

]αὐ αρθη σοὴ Απίδηρ 8 Ὁγομοὶτηδίθιρ, σασθη. ΘΩΣ Ὑ]6] 61 26]η6 
ΒΙΔΙΟΥ 51:14 οἰπροίορί, ἄἀθῦθη Ὀγοὶ ὥδρου ἄθῃ Βυθοἢ τουβύθῃθηαθ 
Ἱπηθησϑμ δ Υ Βομοη ἀἷθ ϑομο]δβέθῃ οἱἔγιρ Ὀθηυίχὺ μαρθη. [ὁ Κδπῃ 
ΠῸΓ γουϊδυῆρο ΑΠΡΆΡΘΩ τη θη. 

,ΟΥ 0]. 1 ἐδ ]θπ δ Βυβο 6  Ὡ] 10} φυσοὶ ΒΙβ ογ (ἀ16 ΑἸοββθη Ὁ]8 
“Ἄγκιστρον οΧΚΙ. Θηὐμα] θη), ΠδΟἢ Ἰμ πὶ οἷη πγοιΐογοβ Β]αὐῦ (σομ (ἀ]Ο5886 
᾿Δειδέμεναι ὈΪβ8Β «ἰδοῖος ἘΕϊΠ46): 685 Ο]ροὸθ ΕὉ]. 4 υπᾶά ὅ υπὰ 10 
1 147);:; ΖυΊΒομθη ΕὉ]. 14 (Επᾶάο ᾿“λλόκοτον) απὰ 1 (Απΐδην 
«““λῶναι) δῦ σ]ΘΟΟΥ οἷῃ Β]αὐῦ υϑυ]οσθη: δὴ 1 βοβ]οίβε 16. 68 [ο]ρί 
οἷα Θυδίογπϊο 17----24, οδἷη ΤυΎηο 2ῦ---80, οἷη Θαδί. 8]---88 (Ζγοὶ 
ΒΙδ θυ θ᾽ μΖ6]η ρομθθυ), Θυδῦ. 359---46 (ἀοοὰ ἰδὺ ζυ βομθα 88 ἀπὰ 
99, βλάσφημος πὰ Βουληφόρος, τγἱθ]] 61 οῦ οἷη ΕἸ Πρ αν τϑὺ- 
Ἰοτθη), Θαδί. 41---ὅ4, Ουδί. δῦ---Ο2 (σοὶ ΒΙδ ῦοΥ δἰ μΖ6 1} σϑμοῖοί), 
δαί. θ8ὃ---ἴ0, Θυδί. 1] .---18, Ουδί. 70---80 (νοὶ ΒΙ 6. οἰ πΖθ]η σο- 
μοἴθοι), Τσιη]ο 871---92. οη ἀδγ ἐο]ρθηάθῃ Τμᾶρθ, το] οἰποπὶ ΤΎΪΗΪΟ, 
ἰδὺ ΠῸΓ ἀ848 ογβϑίθ Β͵αὐξ 018 Ζὰσ (Ἴ]οϑβθ ᾿Ισχανόων τοὶ μβοπα ον θη: 
615 ΠΘΌΘΡ ΤΎΠ10 94---99 Ῥορπηὺ τὺ ἄθπι ϑ'ομ]α5Β ἀογ Ο]οββθ Καρα- 
δοκεῖν; ὙΟῸΠ ΕΥ̓ πδομϑίθῃ [μᾶρθ 51Π4 ΠῸΓ αἀὐγ6ὶ δ᾽ Ζθῖπ ΒΙ]ἰίοσγ, 100, 

101, 102, οὐμαὶίθα, νὸὰ ἄθπθη 100 (88 ογβίθβ, 101] υπὰ 102 ἀ16 

Ιοἰχίδῃ ΒΑ ΟΥ οἰμθβ Θυδίοσηϊο (Ὁ) ὈΠα δύο: 68. ἔϑῃ]θη ἀ16 Ο]οββθη 
ΖΜ ΊΒΟΠΘυ Κλοπώτερος υπὰ Κρείων. ἩΗϊογαυΐ 5Βπαὰ τπθῆγοσθ ΠμϑρΌΠ, 
ἄοθῃ Τοχὺ σοὺ (Ἃ]οϑθθ Κυλίέω 018 ΟἼ]οβθοὸ Νῦν Θοπὐμα]θθμα, σϑυίοσθῃ, 

τ] ἀοϑῦθηβ ΤΟ] Ζγοὶ Θυδίθυποημθη. ΕἸ μα] θη πὰ τψιθᾶογ Ουδί. 108 

018 110, Θυδί. 111---118, Θυδί. 119---126. οπ ἄθπι πϑομϑίθη Θυδ- 

δυο ἰϑὺ γῸῦ ὑπὰ πδοὴ 127 16 οἷἱπ Β]αὐΐ, οπὐμαϊ πὰ ἀ16 Α]οββθῃ 
ΦΖΥΠΒΟΒΘη Πυκινήν υπὰ “ΡῬαντίξω, 85ογγ16 ΖΊβομοη Ῥόδον υπὰ Σειρο- 

μάστης, ὙΘΥΪΟΥΘΏ, ΘΌΘΩΒΟ ΠΟ} 180, το] ομθ5 δἰ πΖθ]η οἰ ησοηοῖνοί ἰδὺ, 
ἀϊθ Ὀδιάδθῃ Ἰοίχίθῃ ΒΙ ὐΐου ἀἴθθοὸβ υπᾶ. 4160 ἀγδὶ ογβίθῃ ΒΒ δύο (68 

1) ΒιΙαἰξἑ 6---9 β:πὰ σχϑῃ2 ἔγοιη γῦρο βθαθζὈ] δου, 6] 000 πὰ ΒΟ Υ ρθη 
ἀδθβ ΧΙ. Φαβυβυπάογίβ οἴποη σψουθοβοα Αὐϑζὰρ δὰ8 ἄθι Εὐγηλο}. αὐαϊδηυπι 

οὐ] θη. ᾿ 
Ἀοϊισοποῖϊϑίμ, αθθοῖ. ἡ. ρμτίϑοι. ΕἸΥπιοϊομίϊκα. Ἵ 
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πϑομδίθῃ Ουδύθγηϊο (816 δηἑ 6] θη ἀ16 Ο]ΟΒθθη ΖυΒοῦθη Σπαίρω απὰ 
Τενάγω), 80 ὈΠάθη ἀ6π πϑομβίθῃ Θαδίθγηϊο πὰν 181 .--18ὅ. ΕΒ ἔο]ρέ 
θη Θαυδίοση!ο 1356--144 υμὰ οἷη Βιίπῖο 145--148.. Ὑομ ἀθη 8η- 

ϑοὈυμάθηθα Θαδίοσγῃϊο 149--1ὅ βομϑιηὺ ἀ85 ογϑίθ Β͵αὐὺ συϑυ]οσθῃ. 
ΠῚ ἰοβαιηύνουϊυδὶ θα γᾶ 8180 πιιπἀθϑίθηβ 89 ΒΙβὐίοσ, ἃ. Ὦ. τηθὴΓ 

815. οἷ γιογίὶ ἀθ8 ΕἸὐγτ]ορΊκοη. ΜΙ|ὰὺ ΗΠ] ἀθὺ ἀγοὶ Κ]δβθθὴ ἀδΓ 
Α βου δθη σιγὰ τηδη ΔηΠΆΒΟσμα αἀ16 1,Θῃητηαία ᾿οϑυϊητηθη ΚΟΠΠΘΙ, 

ΜΘ ΙΟῆθ ἄθη Ηδαυρίίαχὺ ἈΠ] ἀοίθη, 416 Ζυβδιητηθηβοίζαπρ ἀ46. Ο]Οββθη 

ἔΡΘΙΠΟὮ ΠῸΓ 1 ΘΙ ΠΖΘΙΠΘη ὈΟΒΟΠάΘΙΒ σι ηβίέσοη ΕἜ]]6η. 
ΑΌΘΥ ἄθγ Οοα. Βαγθουῖπυβ ᾿δ[8ὲ ποῦ πὰὺγ ἀϊ6 Βοβϑίβδηαίθ]θ, 808 

ἡ Ομ θη 416 Θ᾽ ΠΖθ θη (ἀ]Οββθη ΘΟ ἢ86η., ουΚοπηθη, Β0Π ΘΓ πδπηηΐ 

ΔΌΘΗ 1 ΠροΔΒηὗοΥ ΘΙ ΟΠ ΒΑ] Πρκοὶῦ ἀἰ6 Ηδαρίαι]] 6, συ θ] 8 ἴῃ ᾿μπὶ 
Ὀοπηαύχὺ, 51π4: δὴ ἐδυβοηά (Ὁ) 16ὑχε σᾷῃζ ΠΡΟ Καμηΐου ΑΠραθθη 5]η4 ἰὴ 
ἴῃπι οὐμαἰ θη, τὺ ἀθηθη ὙΘΠΙΩ ΠΙΘΩΓ 815 οἷη Ὠυιξία] 510} δΠῸ ἢ} ἰπ 
416 θἰμζθίπθι ΑΒΟΒΥ θη ἀοὺ ουβϑύθῃ Κ]αβθο (ἃ ἢ 6) υπὰ 80 ὑπὰ δῃ οἷῃ 
γ ΓΘ ΙΖ] οι Βοϑύ ἴῃ ἀ16 ΑΡβοβυ θη ἀογ ἀν έθη ρσογοίξοῦ μαὐ. Π16 --- ΕἿΓ 
ἀ16865 Ὀθβοῃθιάθπο ἀθθ]οὺ τγϑηιρβίθηϑ --- ὩΠρΘΙ61η ζτοίβο Βοαθαξαηρ 
ἀοΥ δόμα τηῦρθ δἷῃ οὗνγαϑ πᾶμογοβ ΕΠησοῆθη δὰ 816 τϑοιύξογ ρθη. 

Βοριπηὺ αἴ ]οββθ τιιῦ ΘΙ ΠΟΥ ΠΘαΘη Ζ.6116, 80 βίθῃὐ ἴῃ ἀοσ Βοροὶ 
8Π|0 Πκοη Παηὰ 416 ΒοΖθιομηαηρ ἀογ Οπ6116, 0814 διβρθβο} Ί  Όθη 
(.. Β. ἐκ τῆς ἀρχῆς τῆς ἱστορίας), Ὀα]ὰ ἀυγοι οἰμθῃ ΟΟΘΥ Π]ΘΉΤΟΙΟ 

Βιυομβίαθθμ, γΘ]ομ6 ἀδηπη τηϑιϑύ Ζὰ δἰ ποὺ ϑδῖρ]6 νϑυραμάθῃ 8]π4, δρρο- 
Καγχί. Βοριπηὺ ἀ16 (]ο586 ἰηπ μα} ἀθὺ Ζ6.16, 8ὸ βίθῃξ ἀϊ6 Θῃ}]]θη- 
ΒΗΡΆΡ6 δηὐγθαθυ ὑγούζάθῃῃ 8δπὶ δηά ΟὝΘΥ ᾿ΠΠΘΥΠ4]}0 ἀδγ Ζ6116 86] 08ὲ 
ὉΠταΙ ΙΔ, ὙΟΥ ἄἀθπὶ [μϑητηδ, τ πη ΒΟΥ 8ηὴ ὈΘΙάθη δ [6]]6η. 
Αὐῇ σπ θη Ο]οβθα α16 ὅϊρ]θ σὰ Ὀοζίθῃθη ἰϑύ, Ὁ] δῦ 1ῃ ἃ πὺΐ βοϊΐθη 
ΔΘ. 6] δ. ΟΔΠ2 ΘΏΙρΡΘ ἀἸΘΒ6Ὶ ΘΙ ΣΊΘΏ 51Πη64 ΒΙΟΠΘΥ σῸ ουϑίοσ Ηδπηά 
οβΟ ΤΊ ΡΘη:. 6] ΘΙΠΟΥ ΑΠΖΔΏ] ἈΠΑΘΥΘΓ Ὑϑυτπδρ ΘΒ ΖΜ ΊΒΟΒΘη Αἷἶ 
πὰ ἀ“ πιοῃῦ χὰ βομριάθη; 46 ἄρογσιθροηάθ ΜΘΉΤΖΔΒΪ ΔΡῸῚ ρομὺ 
δὰ ἀ16 δομο δθϑίθη συγ, ὑπὰ 68 51Πη4 δὴ 'ἢΓ 4116 Οὐδσ ἴαϑί 4116 
Ὀοίο σέ. Καυπὶ οἷπα ἋΘΥ 510 Π 6. ΠΟ  ΘΙβράσθη Ηδπάθ μαὺ πιοδὺ 
οἷπθ ΑπΖϑ}] ἀδγαγθροῦ ΑΠρΆθθη Ζὰ ἄθη (]οββοθ 465 Ηδαυρίίοχίοϑ 
ΟΟΟΥ ἀθη βοβο] θη διηχυσοῦάρῦ, 61 ἀθη Βοβο] θη σμγθη ὈΘΒΟΠαΘΙΒ 
οἵδ, ΔΌΘΥ ποῦ ᾿πηστποσ, Ταχὺ πα ΘῈ 6] ΘΠΔΉΡΆΡ6 σὺ ΘΙΠΟΥ Ηδπα ΠΘΓ. 
Καοῖηθ ἄθὺ 80 Ῥοζϑισῃπαίθη, οὔ; γογκοιησηθπάθη ΟὉ6]16η 5ίθαῦ δ08- 

ΒΟΒ]Π]ΘΙΒ]10 ἢ τὰ Ηδαυρύξοχί, ΚΘΙΠ6 ΠῸΓ 'π ἀθῃ βομο]16η: Κοὶηθ Αστὸ 6 Υ 
Φυθ] ΘΔ σΑ θη τ γὺ ἸΠΠΙΠΘΙ ΠῸΓ ΥῸΠ ΟΙΠΘΥ Ηδηα ΠΟΥ, σ]ΘΤΟΒ] 6] 

Ὁ θογσιθζθη δἰ μΖ ΙημοΥ Ηδπαθ 61 Ῥαδβειπητηύθη ΑΠρσάρθη θοῦ Ζὰ νοτ- 
ἴο]ρσομ 180.) 

1) ὅο ἰβὺ ἀθγ Ναιηθ 68 ϑ'β6] οι ΚΟΒ Ὀθβομάθγβ οὐ σοῃ ἃ ἀθῃ ΟἸοββθῃ 468 
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θμθπ ΜΙ ἀἴ6 ΖΘ ἤθη 560] 08ὺ 8δη.) οιΐδυβ 488 πδυβρβία ἰδὺ 
Ο(, τοῖο μοβ ἸΘἢ δὺ8 ἄθῖῃ ἤθη Αρορύδρβοῃ ὁ 'πὶ Βυοσβμβίαρϑῃ 4“, 
9 Ὁ τιδ], ἴῃ Εὶ ὅ2, τὴ Καὶ 20 πιὰ] πούϊουί μα06, Ζδη]θη, ἀϊθ 81:6} 8 γ- 
ΒΟΒΘΙ ΠΟ αὐτο ἀ16 Βοπαύχαηρ γὸὰ ἃ γυϑγάορρθ]η σογάθη. 7288 

Ζϑομοα Ὀοαθαϊοὺ οἷπθ ΕἸΡΙΠΠΙΘΥΊΒΠπΊθη - σϑιμτη]υην Ζὰ Ἠομλθγ, ΜΘ] 0} 6 

8 πῃ γογκάγζίου Εδββαπρ πὰ ἄθη Ηδαρύθι] ἀ6Υ γὸη ΟὙΆΤΠΘΥ 
Ατ. Οχ. 1 νογ θη] ύθῃ διασα]απρ νου] ορί. [ΙΟἢ τπὰΐβ τὰ [0]- 
οηάθῃ Καριίοὶ δαΐ 816 ζυγ οκκοισηθη. ἢ)65 ἡδομδίμδυαθρο Ζθιοῃ θη 

ἰϑὺ Ὑ (Ὀιθυθι θη δυὸ Ὗ5), τ οῆθθ ᾿τησηοῦ 468 ΟἸΠΟΙΧΟΡΟΒΚοΒ ΕἸΡΙ- 

ΤΠΘΥΊΒΙΠΘΗ Ζι1 ἄθη ῬβΒδΙπθη Ὀ6Ζθι ποῦ. ἢ δ] ύθη Ὀομορτοὺ ἡσιο Ὀ61 ἄθῃ 

Ἡδυρύϊοχίθ8β νογμοϑβούζίέ οάδσ 81παἃ οῃ ] θη δὺ8 ϑ'6] θά κοβ σορ ἃ ὃ πϑδομροίσζαθῃ; 

ἈΒΗΠΣΟΝ δύ ἀ88 γοσμδ) αι σοὺ ἃ Ζζὰ ΕΥΘΠΏΣΟΒ υπᾶ ἄθῃ ΡΒ) πιθη- ΕἸ ΡΙΣΔΘΥΒΙΆΘΗ. 
ΑΌΘΥ Αὐδηδῆσηθη βπάθῃ 810} ᾿πτηοῦ πὰ ΒΟ] 888 δὺ8Β ἀδ6Γ Βοβγοιθαχὺ δῦ α16 

Φυ6}1 65 ἀΟΓΥ οἰ ῃΖθ θη ΞΟΠ] Θ ἢ δἱπὰ ζυπδομδὺ ἀπτηὅς! 6}. 
1) Ἐὰν ἀγϑὶ ΔὭρσδΌθα, ἀ10 ἅσοσ βϑιϑυκοβ, Εὐ]ορῖοβ υπὰ Ῥμοίϊοβ, πού 16}, 

66 10} ἃ ΚΘΗΠΘῺ Ἰοσγηΐθ, 81168 Μαίοσα] δὺβ ἄἀθῃ Αρορύδρῆδ ρμϑβϑιησθὶῦ: ΕἿΓ 

Ῥμοίϊοβ βίδμπα τοῖν δυίβογάθσα οἷῃ δυ [βοσεὺ βου] ἢ ρ6 8 Ὑ ΘΥΖΘΊ Ομ 8 ἀΘΣ ἱπ ἃ ᾿ῃπὶ 
Ζυ ΘΒΟΒΤΙΘΌΘΩΘ ΟἸοΒββοη ἀυσχοι ἀ16 αὔΐθ ἀθ8 ἤρστῃ Ὦσ. Το 164 6] σὰ αοϑὈρίθ. ΙΟᾺ 

806 ἄδπῃ Εν ἀἷθ σοπδημίθῃ Αὐΐοσοῃ ἃ πιδρ] οι ϑὺ βουρ] ς ἀυγχοιρθβθῆθη υπὰ 
ΒΟΙ͂ϊδ,͵ ἀδἴθ ΤΥ ποῦ Ὑ16] ΘΙ] θη οηύρδηρθη βὶπὰ. Εἰ δΌβο]αΐο Υ οἸ]δ δα ρ κοὶὺ 
Κα ὉΔῚ ἀθῃ ΚἸθίηθη, Ὑϑυ Ὁ] Ομθμθη Ζᾶσθῃ ἀδὺ ϑ:σ]θη ὑπᾶὰ ἄθιη Ὀυγχοβοιπδηάθ 
ἀοσ ϑ'ομ ο θη πὺσ Οἱ μβίθμθῃ, ῸΣ ἀϊθ ζϑη26 Ηβμἀβομσην ΔὈροιλα]ῦ μαὶ. Εν ἀ16 
ΓοΙ]Ϊχοπάθῃ ὕπίθγσθαομαμσθῃ Κοτησηὺ ἀδγαυΐ, ΟὟ Θ᾽ΠΙρ56 οηὶχθ ΟἸοβδθη ἄθθσβθ θη 

βὶπα, ποηΐβ 8η: ἀϊθ Βοϑυ]ίαίθ σᾶσθῃ ἔδδίχοϑίθ δ, 6.6 Β:0 ἢ} ταῦ ἀγχοῦ ἃ ἀδ8 

Μαίοσῖδ] νοσαάορρο]ΐθ, υπα ΒΔ ΌΘΩ Β1 6 ἢ} ἴῃ πιομέβ σοδηαοτί. Βοιθσ κοηβυ σὺ βομϑὶμΐ 

ΤΆΤ, ἀδίβ δὺ8 ἀἴθϑθῃ σθηθυοῦ ροργ θη Ογαρροη σὸρ ΑὩρΡΆΌΘΩ Κοῖηθ ΘΙ Ζὶβ6 
ἴῃ δϑο Ὀοροριοί, αἱθ 816} πιοδῦ δυο ἴῃ ἃ ἴδπάθ. Εν 8116 διάθσοῃ δ! θα 
Β8 06 16) γο)]] δέβπαισκοιῦ ἀΟΡ ΑἸρδῦθη σ8. πιοιὺ Θγβίγοῦ, βομάθγῃ πὺγ ΓΓ 

οὑναῖχο υθ]] μα θυβυ συ ρθη ΠΘΙΠΘη τὸμ ΒΟΙΒρΊ 6] θη ὨΙΘΥ υπὰ ἀδ δ808- 
ϑοβοβσίθῦθθη. ΗΟ πάθῃ 810} ὅϊοτθ ὈΣΘΥΘΖοα ταῦ ἔγάμοσθη Νοῦσθη 808 
δῦο. ΝΑΟΒΎΘΙΒΙΟἢ μαὺ Δ0 υπὰ δὴ οἷῃ ΑὈΒΟΒΓΘΙΌΘΥ οἷμθ θ᾽] θη ρσα 6 ρο- 

ἀπάοχί, νυἹ0]] 6] σὺ δυο ζυροδβοίχζὺ, ἵτὰ ζ8ΏΖΘη ΔΌΘΥ Ὀϊθύθη ἀ16 ᾿ὔπρογοθῃ Ηδπά- 

ΒΟΥ θη ΠΥ, 88 ἃ Ὀ᾽οίθὺ οὐοὺ σϑρούθῃ μαί. ΠῚ6 δὰ8 'βῆθη δν βιΐοκθ, ἀ16 
πὰ ἃ ΤῺ616π, γουζθι ομπούθῃ ΟἸοββθῃ δ᾽ηᾶὰ ἴτὰ ζΟΪβοπάθη ταὶ θη θτῃ ϑύθσηι, ἀ16 
808 [ἤηθὲ 8116] ἔὰγ ϑυΐοκα, ἀϊθ ἴῃ ἃ ουμδ]ΐθη βἱπᾶ, πούϊοσίθῃ χτϊῦ 6] 

ϑίοσῃθῃ ὈΘΖΘΙ μοῦ. 0)᾽Ὶ1]6 1τὰ Ῥγοθαβύοῖκκ θη μα] ύθαθη ΟἼοββθῃ β᾽πᾶ δα, 6] 886}. 
2) ΑΥΠΆΠΠΙροσνγαῖδο βομοὶηῦ ἀδ8 Ζθιομβοα ἴῃ 8] 16 ΑΡοσταρδ ζὰ ἴθ}]6η. 

Αὑϑ ἃ γϑγζϑιομπμϑῦθ ἴθμ 68 σὰ ἄἀθῃ Θ]οββθα: Ἄγχω, Αἰϊνεῖτε, ᾿Ακουτιεῖς, ἄκρον, 
᾿Δλαλάξατε͵ ᾿ἀνταναιρεῖται, ᾿Ανταναιρέϑη, ᾿Ανοίγω, ᾿ἡποκτένω, ᾿ἀπὸ κοπρίας, ᾿4ρά, 
Ἄρατε, ᾿Δἀφράχνη, ᾿ρϑήσεσϑθαι, ἔάφρων, Βούπληξ, Βρύξει, Γλυκύς, “άμαλις, 4α- 
νείξζξω, 4ειλιῶ, 4Δεξιά, Δέρριν, “εῦτε, “4ῇῆσαι, 4Διαμέτρησις, 4ιασκεδάξζω, “ι- 
δάσκω, “ράγματα, Ζ“ράκων, Ἑαυτή, ᾿Ἐγείρω, Εἴπαισαν, Εἰπάτω, Ἔκ Βασάν, 
Ἔκ βαϑέων, ᾿Εκολλήθη, ᾿Εσκέπασας, ᾿Εκκλησία, ᾿Ελυμήνατο, “Ἕνεκα, ᾿Ενέδρα, 
᾿Ἐνεκότουν, ᾿Ενεφράγη, Ἔν ἡμίσει, ᾿Ενίαυεν, Ἔν τοῖς κλίτοις, ᾿Εξάπινα, 
᾿Εξεῖρψεν͵ ᾿Εξερευνησάτω, ᾿Εξουδένωται, ᾿Εξολεϑρεύω, ᾿Ερυϑρά, ᾿Ερυσίβη, ᾽Ερω- 

γίω 
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ζὰ Ηοβιοάγνογβθῃ μϑ}] ἀθέθηῃ οθυ δὺ8 ἀθῃ ϑΟΒΟ] 16 θα ] πύθῃ (]Οββθῃ ), 

γϑγοίηζοι: ὥ γ' --- δὴ γ΄. οι Οτδηλτηδ  Κουηδιηθη Ὀοσορτιοὺ πῸ}] 
δι ϑυῆρδίοθη ἋΟΥ 465 ἀθοῦρίοβ (ΠΟΙ ΓΟ θοϑῖοβ, ἀθββοῃ Οὐ Βοργάρ!ο 

τ μο] τη [ϑὲρ ἀΌΓΟΗ ἀΐα ϑῖμ]6 Γἧ (ἴπ ἄθῃ ΑΡΒο νυ ῥοη δυο ΓΤ ἀπὰ 15) 

Ὀοχοιομηοὺ ψιγ, οὔτγαϑ Βα θηοσ ἃ ἀθ8 ΟΥΟη (φῦ οὐδοῦ Κὰγ Φ). ἢ 
ρου. οἷπθ Ἀβη] 1 η ϑίρ]θ ᾧ πῖτὰ δὰ ΒΟΉ] [8 ἀΐθθοβ Καρίξθὶβ, ἄθου 
416 βϑὴγ δϑυιῆροηῃ Απῇησαηροη δὰ8 βου ΚοΒ ἴῃ Καρ. ΠῚ, ἅδον 

ἐΟΠ ΟΥΤΩΣ (εὖ τὰ ΕἸΧΊΓαΥΒ ΠῚ Ζὰ Βδηάθ]η βοίη. δ᾽ ὕθηθσ Ὀδσερποί 

Ἰὼ Αὔ οἄον Κατα ἴω (15, Ὀβνγθί!θπ δαβρθβομσίθθοπ Ἰωάννου “υ- 

δοῦ , υπὰ ΕἸΓΘΏΏΙΟΒ (ἐρ)"), γ 1 ηΖ6]0 Ῥίο]θιηδ1055), Αρρίοῃ ὯΣ ἴῃ 

διός, ἙἙτοιμάσατε, ᾿Ἑτοιμασία, Ἑτοίμη, Ἔτος, Ἐὐεργέτης, Ἤμυνα αὐτούς, “Ἤξου- 
σιν, Ἧρα, Ηρετισάμην, Ἤτω ἡ δόξα, Ηὐλίσϑην, Ἦχος, ᾿Ιαβείμ, ᾿Ιδουμαῖα, ἱἹἹκε- 
τεύω, ᾿Ιλάσϑητι, Κασσία, Κατάντημα, Καταφυγή, Καταρράκτης, Κατηρτίσω, 

Κατεπανάρδευσεν, Κατεπόντισεν, Κατάντημα, Κίνησις, Κινῶ, Κροσσωτόν͵ Κρό- 
ταφος, Κρύσταλλος, Ὀρτυγομήτρα. 16 γοη ἄθῃ ϑβοιγοιθοστι ἀθ8 (οα. Βανουὶ ηυ8 
Ῥαπυίφία Ηβη βου νθ ΔΓ ΥὙΘΙΟΠΟΥ 818 ἀ16 ὑπ8 θυ] ίθηθῃ, Ὑγ0] 0 ὴθ 18. ΠΣ οἷῃθ 
ΝΟΒΒΟΒ ἀπὸ φωνῆς σοῦθηῃ. Εβ ἰδὺ δ} 10 ἢ ψ16 Ὀ6ὶ ἀοΣ ΟΥμορταρηΐϊα ἀ68 

ΟΠΟΙχΟΌΟΒΚοθ, ψ6 1616 ἀδηλα]8 ΘὈΘμἶ8}18 ΠΟΟΒ ἴῃ ΘΥΒΘΌΠΟΙ γο]]β πᾶ ροσο 
Εαββυηρ σου]δρ. 

1) 2. Β. Ἁρμαλιῆς, Γύης, Δίκη, ""Διώνη, “"᾿Ιαπετός. 

9) ὅο ἱπ ἄθῃ 6] οββθα ᾿ἠκόλαστος, ᾿Ακτή, ᾿Αλευρόττησις, ρκτος, ᾿Δροῦ, ᾿4σω- 
τία, Βάκχος, Βαλβίς, Βάπτισμα, Βραχίονες, Βροχή, Γύψ, “απάνη, «ἦμος, “ί- 

καιος, ᾿Ενύπνιον, Ἕ ρπετόν͵ Ἔρως, ᾿Ετυμολογία, ᾿Εφεῖντο, Ἥλιος, Θυμιατήριον, 

Ἵμάτιον, Ἵππος, Καρπός, Κηρός, Κίναιδος, Κληρονόμος, “Λύχνος, Ξυρόν, Οἶκο- 

νόμος, Ὄνος, Ὄρη, Ὀψώνιον, Πίϑηκος, Πόλεμος, Πόλις, Ποταμός, Πομάριν. 

10 Ἰοἰχύθ Ο]οββθ βίβπιπι ΒΊΟΥ ποῦ δὰ8 ΟΥΟΒ; [8118 10} ἴθ ἀθὺ Βοι θυ 
ἄον δ:ρ]6 πὶολιὺ σοὶγτὺ ὯΔΌ6, Ἰοὺ ἈΙΘΥ οἷπθ ἔβ]8Βοὴθ ΑἼσϑθθ σου. Α116 δπάργοῃ 
Βα ὑπνογαδοτς υπὰ ἰδββθὴ ὑπ8 ἦἰ6 ἄθῃ 'οΒγθι Ὀθστ σου]οροηὰθ ΕὈστη ἀ68 

Οτίοη - Εὐγτμο]ορίκοα (ἄἀθη βοβθη. βἰχοορρία Κοορϑὶὺ ἈΒΏΠΟΠΟΥ 84]8 488 Ἡδυρί- 

δχοουρῦ) Ἰοϊομῦ θυ θηπθη. [π᾿ οἶμον ΟἼ]οββθ Ἐν χρῷ Βομοιηὐ ἀΐθ ϑίρὶο ᾧ Οτοβ 
(ΟΥ̓ Βοσγάρῖο, ν9]. Ἐχκυσβ 1) τὰ Ὀοαθαΐθη. ΠΟ 18 4168  ἜΥΚ βου 6} ἀϊτοκί 
ΔΌΒΟΒΟΒΥΙ ΘΌΘη; ἀ16 Μ|δ6]4 6116, 6] ἢ 8 ὙγΘὨΥΒΟΒΘΙ 10 ἢ} ὈΘπουὐχὺ 18ὺ, ψὶγὰ ἀδ8 
ἔο]Ϊχοπὰθ Καρὶΐθὶ σοίρθοη. 88 οτκ ἀθ8 Οτὸβ περὲ πολυσημάντων λέξεων ἰδὲ 

γΥ161] Ὀσπυὐχὺ, ψΙΤὰ 8ΌΘΙ π16 αἀυγορ ἀϊθ86 ϑιψίθ ὈδΖθιομποὺ. ὙἹΘ] δ ΤᾺΣ 68 

ϑΟΠΟ ΒΠΟΠΥ͂ΙΙ. 

8) ἴῃ ἄδθῃ ΟἸοββθῃ ᾿ἤκήν, ᾿ἡρμηλαύσιον, ᾿ἡπρίλλιος, ἔλρης, Αὔγουστος, 4η- 
μήτηρ, Δίας, Διονύσιος θεός, Θυραῖος, ᾿Ιούλιος, Κέρδος, Κύαμος, "Λάρδος, "Λι- 

βάδην, “ΜΜάρτιος, “᾿Ξύλον, "" Παγγενὴ (ἴπ ἃ, Μ|Ι0 68 βομεϊπὶ, Ν), Πατρίκιος, 
Φεβρουάριος. 

4) πῃ ἄθῃ ΟἸοββθῃ “ἔνος καὶ παροιμία διαφ., ᾿“λίσπαστον ἁλισπάρτου, 
᾿ἡνδραγαϑία ἀνδρίας, ᾿Αντικρύς καὶ ἀντικρύ (ἴὰ ἃ), ᾿ἡποκήρυκτος καὶ ἐκποίητος, 

᾿Ιπολογεῖσϑαι καὶ ἀπολογίξεσϑαι, ᾿ἡρρωδεῖν καὶ ὀρρωδεῖν, ἄρρωστος ἀρρωστοῦντος͵ 

Αὖϑις καὶ αὖϑι. 

δ) ἴῃ ἀοῃ ΟἸοββοη ""Μιτῶ καὶ αἰτοῦμαι, ""᾿ἡντικρύς καὶ ἀντικρύ. 
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α]οββα Ζαρϑέειν καὶ καταδαρϑεῖν) ἀπά Λπηαβίαϑ᾽οα. το Απέο θη 
(Ὀε συν. γομὰ Ξὅ1παᾶ], “4, 6]οββο Πορνεία). 

Εἰπθ στοίβα ΑπΖ8}} ΔΘ ΖΘ ΘΠ θη γϑυπιᾶρ ᾿Θἢ ποῦ πιομῦ σὰ 
ἀθυΐθη ὑπὰ Βοῖῆϊδθ, ἀδίβ δῃμάθσο ὑἱ οΚΠ ΟΠΟΥ 5π4. 850 Ηπάοὺ 516} 

ΘυΙβοσογ με οι οἵδ ἀβθ Ζοθίομβθη ΝῚ οὐδ Ν᾽ οἄον Ν (6]οββὲ Ἔκλαμ- 

τρις). [ἃ δἰ πιη8] 4195 Αυΐογυθηδησαθα ἀοΥ ν0}]186 Ναιθ Νικήτου Βίρῃς 
(Ζὰ ΟἸοβ86 Πολύς αυά. 414, ὃ8), ἸΙορὲ ἀ]6 εογιαΐαπσ παῃ6, ἀαίϑ 
ΙΝ ἄβρεχδι ἄγ ἀἴθβοθ Ναιιθη οἰπροίσοίθῃ ἰβ8.. ΑΘΓ ἀδημ ἰδὺ 
ΘΠ ζΘ ΟΠΠΘΙ, 80]Δηὴρθ ἀδ8 ΥΥ̓ΟΥς πιο Ὀοβεχημπιέ 18. Κϑυχῃ 

ταϊηάον μδυῆρ Ὀομορποὺ ἀϊ6 ϑ:μ16 Ἑ οάον χα ἡ); οἵ᾽ ἰϑὺ ἀΐθθο 1616, 
ἘΠᾺ ΖΦΨΆ.Γ ΥῸΠ ἀδγβοῖθοὴ Ηδπηα, τη ΟΙΠΘΥ ΖΘΙΐΘη, 1Π]ῚΠ6᾽ Οὔτ 

δμοΥ υπά τοομέβ σοπ ἰὮΓ δυβοβδίποπάθη νογρυαπάθη ἘΠ ̓  416 Βε- ͵ 

ἀδυΐαηρ, ἀἸ6805 φυγθιΐθῃ ΖΘ: ΟἤΘῺΒ ἰϑὺ ἀδάυτοΒ ΚΑΙ, ἀδίβ 69. ΘΙ Π1Ω8] 
τὰ 

(σὰ ΘἸοθθο Ἶσος) 15 ροβομυίθθθῃ ἰβύ, δἷἰδὸ Γεώργιος ὃ Χοιρο- 

βοσκός. δο]ίθμου Ὀοσομμθη ἀἷ6 ΖΘ ΟΠ θη ὅ, ὅ ; ὅ9 πα (1, γχ ]ο68 
.------ .---ς ---- -. --- 

1) ἴῃ ἄθῃ αἼ]οββθη “Ἅλις, ᾿ἡτρέκεια, Ἄφϑιτον, Βιαία, Βραδύγλωσσος͵ Ῥ“Βρα- 

δύς͵ Βρέτας, Βροτοσώῳ, Βροντή, Γαληνόμορφον͵, ““Γεραίρω, Γλωττήμασιν͵ Γόνυ, 
“όξα, Ἔγκατον, ᾿Εθρόησεν, Ἔκλαμψις, ᾿Εκτινάξας, Ἔνϑους, ᾿Εμφοροῦν,͵ ᾽Εν- 
ανϑρωπήσω, ᾿Ἐξαιρούμενος, Ἔοικεν, Εὐδοκῶ, Ἔφασκον, Ἦισε, ᾿Ηλλοιωμένοι͵ 
Ηὐμόρησεν, Θέα, Θεόγραφος, Θέσπιν, Θρόνος, ᾿Ιδρυμένος͵ ᾿Ιῆτο, ᾿Ιλιγγιᾷ, ᾿Ιόν, 

᾿Ισόσϑενε, Κεκρύφει, “Λέσχη, "Λελιπαρημένον, ἘΛοῦμα, “᾿,᾿Μέδων͵ "'Μέλος, “ Νε- 

ουργός, " Νοσφισμός, " Νόου, " Νοῦς, Ξενηκούσθησαν, Ὅλος, Παγγενῆ, “" Παρά- 
κλητον, "" Πατραχούστης, Πατρῷος, Πέδας, Πεπτωκότα, Περάνας, Πλαστουργός, 
Πνευματεμφόρον͵ "" Πόππυσμα, Ὕβρις, Ὑπεμφήνειαν, Φρυκτωρία (ἐστὶν ἡ παρ᾽ 
ἡμῖν λεγομένη βίγλα ἢ φανός), Ὥρα. 

2) Ζ. Β. Ὀ61 ἄδῃ ΑἼἸοββοὴ κίνδυνον, Ἄἄληχτος, ᾿ἀνϑθοποιόν, "άρκυον͵ ᾿ἡρκῶ, 

᾿ἡΔρωγός, ἬἌσεμνα͵ ᾿Αφεγγής, Βακχεύω͵ Βασσαρίδες, ““Γεγωνῶ, Γεγῶσα, Γλωσ- 

σαλγία, 4ειματοῦμαι, “"Διαμῆσαι, “οξούμενοι, ᾿Εγρηγορός, ᾿Εκών, ᾿Ελεύϑερος, 

"Ὁ Ἑλικάων, "᾿Ελλωτία, ᾿Εξοιστρῶ, Ἔργον, ᾿Εργώδης, ᾿Ερημαῖον, ᾿Εὖς, Εὔσπλαγ- 

χνος, Εὐχερῶ (Ὁ), ᾿Εφύχϑη, Ἔχϑος, Ζόφος, ᾿Ηγκιστρωμένοι, Ἥλιος οἱ μὲν κτλ., 
Θαυμάζει, ν᾽ ἀκρατοῦντος, Κίνδυνος, " Κόσμος, " Κυλλήνιος, " Κύουσαν, "Λόφος, 

"Λύονται, "Μάγος, "Μελωδός, “ Μηνύω͵ "Μολῶ, “Μορφή, " Ναίων, " Νηδύς, 

““ Νύξ͵ ""Ξένος, Ὀσφύς, “ Πάλαι, “ Πάρει͵ "" Πλανῆτιν, Πορίξω. Εἰπθ πίοδὺ 
απο γο υομθ ΖΔ] ἀϊθβϑοῦ Ο]οββθα Κοηγὺ ἵπ ἄθηῃ σορ Οτϑιηοῦ ἀπθοαοὺ. Οχ. Π 
ΒΟΓΔΌΒρ ΘΟ ΌΘΠΘ ᾿Επιμερισμοὶ κατὰ στοιχεῖον ΜΊΘΑΘΓ. 

8) [88 Πορρϑιζϑίοβῃθῃ βπάοί 810} 2. Β. ἵπ ἄθῃ ΟἼ]οββθα .41λ᾽ ἄνα, ᾽“σπό- 
φως, Ἄχραντε, Βάτος, Βεβυσμένος, Βρέφος, Γεγηθότες, 4Διάμπαξ, Εἴκαϑεν, 
Εἴγεκα, ἹΕἙκουσίως, “"᾿Ελικτός͵ ᾿Επηρμένος, Ἐ Ἔσσεται, Εὐεπίης, Θαυματουργῶν, 
Ἱκετῶν, ᾿Κῦμα͵ "Λόγος, "'ΓΜΜερόπων, "Μηνύω, “" Παῦσαι, Πολύστονος. 

4) ἴῃ ἀθῃ ΑΒΜ θη βιθῦ ἱμπθη ἀϊ6 ζἼθῖο ἢ χὰ ουδημομάθ ϑ101]6 ὔγ 

ῤφῆμα Ὁ ΤΩΒΠΟΒΠ.81 ΒΘὮΣ ΠΟ ἢ: ἀοςσὶ ἰδὺ οὐδ δὺο} ἀδ8 ογϑίθ Ζϑίσμθη Νν ου 



109 ΕΤΥΜΟΙΟΘΙΟΌΜ ΟὔΡΙΑΝΟΌΜ. 

ΤΑΪΓ 1η ἄθῃ ΑἈρορτάρμα οὔνγαβ ΟΥ̓ΟΥ 818 ἴηὴ ἃ Ὀορορποὺ ἰδὲ πα Ὑγ}] ἢ 68 
Ὁ πα 8 510 Π6 7 δἰ ἴ80 ἢ σημαινόμενον Ὀααουΐοὺ. ἡ ΟΔῃ2Ζ γογθὶ ηΖο]ΐ 

θαρορτιθη ἀϊε Ζοίομοη Ζ11Κ4 (τυ ᾿ἡπονήσαντο), Β.44 (τα "4τη), Καὶ 

(τα «Αὔω: τὸ καϑεύδω) υπὰ Μ49 (χὰ ἘΞΝυμφίορ). 
Ζὰᾳ οὐϑπθη 58π4 Θῃα]10 ἢ} οἷπθ ζουηρο ΔΏΖ8}] τὑοὸη δ᾽ 916, 

6] ῃ6 ποῦ ἀ16 Θ6116, ΒΟπάθυ (16 ζγϑιησηδίβομθ ΕΠ σοηαγὶ 4685 
5 σ 4 ὃ ν ἢ 

1μοιπτηα8 Οὐδγ ἀθγ (ἝἼ]οβθα Ὀθζθιοθπμθπ, 80 αρ, ϑη. οὐ, 0, 0, 80 
Ὀοὶ γΟΠκΚουπδμθη τι “ὐθίοψ, “ἰγύπτιος, ᾿Δρμένιος, ἄραψ, Πέρσης 

ἘΝ, Ῥοὶ Ἰαὐοἰ πίβομθῃ γ᾽ ὄσίοσῃ ρ, οὶ ἀδὺ Αὐξμσαηρ το Βορθίη 

ΚΊ, οἷπθ ἴῃ 8116 ΕἸ γηηο] ορίκα γουκοιπηθηάθ Βδπαποίζ. ΠΟΘ 581π4 

ἀϊ686 Ζθι ἤθη Ἰτη ΠΥ] 86] θη: ἀ16 σγοϊδαβ ἀθουνγιθσοπάθ ΜΟΒΥΖΔΒ] 
ον διρθη οπίμᾶ]} ΟἸΘ]] ΘΔ ΡΘΗ. 

Πιθθβα Αὐὸ ἀδὺ ΘΙ] ζθιομπαπρ βομοὶπέ ἀθγ Κιγομ Πομθης 
Τλὐογαῖασ δηζαρσοιηδγθη:; ἸοΟἢ θα ρΒίθηΒ ΚΘΠΠ6 516 Ζυπξομδὺ 858 {Π60]ο- 

σἰβομθη Οποιπμο]ορίθη, ἴῃ ἄθπθῃ 2. Β. ἃ ρσοπδὰ ψὶ6 ἴῃ ἄθη Ηδπηά- 
βου θη Χ4΄1Β 465 ἀἰδπαϊπαση ἄθῃ 861]. ΟἸγγβοβύομπιοβ θθζθι ομπμθῦ, 1οἢ 
σἰδαθο τ] οἢ ἸΠΥΘΥ ἔΘΥΏΘΥ 88 ἄθη (ὐαέεμαρ αΐγινι δὺ ΘΥΉποση ἀπά Βπ46 
816 1η ἄθῃ δια] ηρσθη ὑμθο]ορΊβομου ΘΒ] οπθη 5), ἀθῦθη οἷπθ ἰπὶ 
γ41116611. δ΄ 84 (Ρευρδιλθη δ η ἀβομ τ δὰὺβΒ ἄθπι ΧΙ. Φαμγμαπάογί 
ΕῸ]. 128 ---181) ἐο]ροπάθβ γογσογῦ μΒαύ: Χρὴ γινώσκειν, ὅτι ὅσοις 

πρόκειται Βὶ τοῦ ἁγίου Βασιλείου εἰσὶν ὅροι, ἐν οἷς δέ ἐστιν Γ 

Γρηγορίου τοῦ ϑεολόγου, ὅπου δὲ ΓΝ Γρηγορίου Νύσσης, ἔνϑα 

δὲ ΑΝ ᾿Δναστασίου ᾿Αντιοχείας, καὶ οἷς ἐστιν Κα Κλήμεντος 

τοῦ στρωματέως᾽ τὸ Μ Μαξίμου, τὸ 4 Μεοντίου μοναχοῦ τοῦ 

Βυξαντίου, τὸ 1Σ ᾿Ισιδώρου πρεσβυτέρου ᾿Αλεξανδρείας, τὸ ΑΜ 

᾿Μμμωνίου φιλοσόφου, τὸ Θ Θεοδώρου τῆς Ῥαϊϑοῦ ὅροι καὶ ὑπο- 

ὕὥϑηχς ἀθυ οι. ΑἈΒΗΠΣΟῊ ἰδὲ ἰὼ Οὐ. Β 468 αθηυϊπυτη ἀΐθ ΘΟ Θ]]Θπδηρσαῦθ σὰ 

ἀογ 6Ἴ]οββ ᾿Ελίσσω᾽ τὸ συστρέφω᾽ ἀπὸ τοῦ εἰλῶ εἰλήσω εἰς τὸ Βλεμεαίνων ὅ. 

Αἢ γοθίύϊμπυβ ἀθηκὺ ψΟῺ] Ἰοᾶου ζυηδοηβὺ; ΔΌΘΥ ἀ16 Ο]Ἰοββθα ἘΠ᾿ Δνεχαίτισε, Γυνή, 

Ἤραο, “" Κλῆτος, Κλίβανος, "Κνῶ οἄογῦ Κνυζηϑμός, "Κραναή, "" Φῦλα βΒἰπὰ ζΖὰ 
ἀπὈθαοαυΐθπα. 

1) Ω]. αἸοββο ""᾿κρωτηριάξζω, “"᾿ἀπεσκοράκισεν͵ ““᾿Δρταβή, “ Θρῆτά (Ὁ), 
Τόσσον ἕνερϑ᾽ ᾿Αἴδαο, ""Ὕσσωπον, “" Φιλοσοφία͵ “ Ὦ μάκαρ. 

2) ομ Οἷποσ Βοηυΐζυηρ ἀ68 Οτἵοβ περὶ ἐθνικῶν Καὴῃ ἀδὈΘὶ ποὺ 416 
Βοὰθ 861}. 

8) Βοπυΐχί 8]πα ἀϊθβοθθη δυο 2..ὄ Β. 'ἰπ ἅδῃ Ἰηἰουρο]α μη ἀθ8 Οοά. ς 
ἀθ8 Εἴγιη. απαΐϊδηυσμι, 18 ὙἹθ]] ΘΙ οῦ ΒοαΣ δοβοι ἱἴτὰ (οᾶ. ἃ 56] 080. Ο]ο886 

Πορνεία δἰατασηῦ δὰ8 ἄθχῃ δῖὴ παρ ἀθβ Εΐγτῃ. Μαρι. αὐσοάτυοκίοα Κεφάλαιον 

περὶ ἐτυμολογίας ἀ68 Απαβίδβι:05 υπὰ ᾿ἰδὺ, Ψ10 δ υϑμηύ, ἀχὸ ΑΝ ὈοΖοὶομηθί. 
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γραφαὶ κατὰ στοιχεῖον. Ἐδ8 [οἱσύ ροημδὰ 6 ἴῃ ἄθπὶ Εἰΐγπι. αυά. 
ΠΘΌΘΩ ἄδι [,Θπτη8 11ΠΚ8 416 1016: 

Β. ᾿4γαϑόν ἐστιν, οὗ πάντα ἐφίεται κτλ. 

ΗΛ. ᾿άἀγαϑόν λέγεται παρὰ τὸ ἄγαν ϑεῖν ἡμᾶς ἐπ᾽ αὐτό 

(θτῖοι 1,1), --- υπὰ 8ὸ ἔοσί. 

Ϊῃὴ αἴθ ργϑιηχηδίβομο 1 ογαίαγ πυγάθ ἀἷθ5 ὀγβύθιῃ {υἸ Ζοιθρ ᾿ 
ΡΘΥΠΟΙΏΤΊΘΗ ; ὙΨῚΓ ὙΘΓάΘη [ἢ πὶ ΒΟΠΟῸΠ [πῇ ἰΟΙροπάθη Καρ 6] ἰπ ΘΙ ΜΓ 

ὙΠ] Βέσοη ΘῈ6116 ὈοΙάογ ΕὐγτΟ]ορῖκα, ἄθη σορ Οταποῦ ἀπ. Οὐχ. 1] 

ΘΡΟρσοασιοκίοη ᾿Εκλογαί, ΊΘᾺΘΥ θορθρηθη; γυἱθ]] 61 Ὁ δὰ5 ᾿μπθὴ ἢαὐ 510} 

ὙγΘηρϑίθηβ θη ἀογαγίσο ΒθΖϑιμμπηρ; δυο 18 ἴῃ ἄθη Οοα. Βα 468 
ἀοπυΐηυχι ογμα]ίθῃ. ͵) 

ΑΡοὺ --- 38ὸ ψοπάοὺ Ἃοὺ ΙΩΟΘΘΥ τ]θ]] θοῦ 61 --- ἀ16 Θα6]]6η- 

ΒΗΡΆΌΘη ἀ68 Οοα. ΒΑΓΌΘΓΙ πὶ 81π4 8. Ζὰὰ ἀθοεπιθροπάθη 7Τ6}} πδ0}- 
ἐγᾶ!ο ἢ σοὴ νουβομιθάθηθη Ηβηπάθῃ χυμοίί. 1.85. Καπη Καιη Δ ΠἀΘΥ5 
ΔΒ 80 ζοβοθθμθη 8610, ἀδίβ 416 ϑοβο])αβδίθη, ἱπάθπι 816 ἄθῃ Ηδϑιρί- 
ἰαχὺ δ8 ἄθῃ σίθιομθη Ομ 6]] 6 δυο ογίθῃ, Ζὰ ἀθη Θ᾽ ΏΖῸ] θη (Ὑ]ΟΒΒΘΗ, 

ΘΙ ΟΠ Θ΄ 510 ΒΟΏΟη γΟΥΆΠα6η, 416 θη Βρσθομθπμάθη ΑΠρΆΡΘἢ πδοβύγχγυρθη. 
10 γἱ6] ΚΙ Θμοσγμοιῦ Ὀιθίθὺ θ᾽ 8016 68 Ὑ υδΒγθη ὃ 

Π)Δ8 Ὀὑοϑίο Μιύθὶ, 416 Ζυγνου βδιρῖκοιῦ ἀἸθ8Ὲ  Αηράῦθῃ πδοῆζα- 
ρυϊθη, Ὀἰθύθμα ἀ16 ταὶῦ Γἧ ὈοΖϑιομπϑίθῃ, 8180 ἀοὺ ΟΥὐἐμορυδρηθ (68 

ΟΒΟΙΓΟθοσοθ οηὐ]θμηΐθη (Ἃ]οββοθ. ἢ Βυομδίαρθοη 4] ἰθὺ Ἃ16 
Ι,]6. Ὀ6] 

Ζανείξω" ἀπὸ τοῦ δάνειον Ξ--- Οὐ. Ἀπ. Οχ. 11 198, 10 
ΖΔείδω αυά. 18, 41 ΞΕΞ 1 198, 21 

ΖΔείκηλον αυά. 185, 44 ΞΞΞΞΞ 1 198, 18 
ΖΔείλη αυά. 185, δ2 ΞΞΞ Π 19, 26 
Δεῖμα αυά. 186, 28 ΞΞΞ Π 194, 32 
Δειμαλέος αυά. 180, 21 ΞΞΞ Π 19, 18 
Δεῖμος αυά. 186, 21 Ξες Π 19, 4 

1) [ἴῃ 6Ἰοβεο Εὐνή᾽ ἡ κοίτη παρὰ τὸ εὔδω εὑδίνη καὶ ἐν συγκοπῇ εὐνή, 
ἐφ’ ἣ καϑεύδουσιν. ἢ παρὰ τὸ νῶ τὸ σωρεύω, ,ονηήσας εὖ νῆας" (1]. 9, 868), 
καὶ τοῦ εὖ γίνεται εὐνή, οἱονεὶ τὰ καλῶς νενησμένα καὶ σεσωρευμένα στρώματα 
ἐν τῇ κοίτῃ. τρία δὲ σημαίνει ἡ λέξις παρὰ τῷ Ποιητῇ, τὴν κοίτην, ὡς ὅταν 

λέγῃ »εὐνῇ ἐνὶ μαλακῇ“ (04. 22, 196), τὴν ἄγκυραν, ὡς ἐν τῷ ,,εὐνὰς δ᾽ ἔβαλον" 

(!. 1, 486), καὶ τὴν διατριβήν᾽ .,.ῦὅϑι φασὶ θεάων ἔμμεναι εὐνάς.“ (11. 24, 616). 

Ζὰ ἄσῃ ὸοτίθῃ τρία σημαίνει μαῦ Β 8:1 Ηδπὰ ὄ ζ α, 4180 σημαίνει τρία" 
᾿ἡπίων. ὭὌϊοβοσ ΤῸ] ἀδσὺ 6Ἴ]οδδθ βίβϑιητηῦ 8180 πἱοηῦ, ψὶ6 Οαἰδίοτα πο] ῦθ, 8118 

5680]. 1]. 1, 486, γοὰρ ΜΘΙΟΒΘΙΩ 68 8 δύο ἱπὶ Ἰο ζίθη Οἱἰαὺ δρσποιοῦ. 16 

51.516 Κδῆπι πἰοὺ ΑΡΟ]]ΟΩἑοΒ Ὀθαθυΐθη, ἀ8 ἀθϑβθα Τοχὺ (79, 8) τοῖῦ δονθιομῦ, 
ψοροθη ἀδ8 σορ Κορρ πο Ὀομδμάδ]θ Αρίοη - Εσχοοσρὺ (Εὖ. αυάὰ. 608, ὅ8) 
[7 1:2..1:} 5}. Ὁ 1} 
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Ζεῖν αυά. 186, 80 --- Οὔ. ἀη. Οχ. Πὶ 193, 38 
Ζεινός" ὥσπερ παρὰ τὸ ἔλεος --- Π 194, 19 

ΖΔεῖπνον αυά. 186, 8ὅ ΞΞ Π 198, 80 
Δείρω" ἀπὸ τοῦ δερῶ -- Π 194, ὃ 
Δεῖσα᾽ ἀπὸ τοῦ δεύσω Ξε Π 1960, 16 

Διπόλεια" παρὰ τὴν Ζιὶ Ξε Π 192, 20 
Ζίέφιλος) αυά. 148, 8ὅ ΞΞ 1 192, 11 
Διώνυσος" κατ᾽ ἐπέχτασιν Ξε: Π 191, 19 
Διώρης" γέγονε ἀπὸ ἰυά. 148, 51 --Ξ Π 192,1 
Δολομῆτις αυά. 149, 48 Ξε: 1 191,1 
Δώδεκα αυά. 1584, 81 - 1190, 29 
Δωτήρ᾽ ἀπὸ τοῦ αυά. 155, 1 π-Ξ ΠῚ 1901, 18 
ΖΔωτίνη αυά. 156, 6 Ν Π 191, 8 

Α116 20 Απράθοη 5:πα υἱοῦ. ΆΒΒ6 106 σιγὰ 5.0} τΠ5 βρᾶψου 
88 ΑἈΟΘΥ Βοίγβοβίυπρ ἀ6Γ ἄξδογδαιϑ Ζϑ] γι ἤθη, ἄθη ΕἸἸ]ορΊο5. πὰ 
6 ]Ιθυ Κοβ Ζυροβο ΓΙ ὈΘμθἢ (]Οββθη Θυβοθθη. Ζνγθὶ 6] ἀΔΥ τῆλ δῦοΒ- 
Βέθηῃϑ ἀδ, γο Ζι ἀδθύβοίθθη (ἝἼοθθ6 σοὺ Ὑϑυβοβιθάθηθη Ηδπάθηῃ τοτ- 

ΒΟ] 6 ́θηθ ΘΙΡΊΘη ροβαύχὺ 8: η4, Αὐὸὴ ΒΙΘΓΙ Ζοὶρσὺ 510. πηρὶβϑὺ, ἀδίβ 16 
ὈΘΙᾺ6π Δηοθθοποπ Θαθ]]0η ὙΓΚΠ0} ἀδ886 106 σομαθὺ Βαροη. ΥὙΥῚΓ 
ἀὐγέθη ἀἸθβοη ΑΠρδῦοη ἔαϑὺ ἀπροαϊησὺ ὑγϑαθη πα τη ΐββοη σὺ ἸμΠΘη 
ΔΌΒΩΘΙΒΘη, ὑπ 416 Θυθ]] ΘΠ ΠΆΠΆΪγ856 468 νυ πα θυ] ἤθη ὙΘΥΚο 8. σὰ Ὀ6- 
ΠΙΠΠΘΗ. 

Π]ο ον ζύρο τὰ Τοχὺ ἀπά ἴῃ ἀθη σοῦ 80 Ὑϑυβοθάθπθη Ηδηάθη 
ζσυροξάσίοη ϑομο] 16 η βομθίπθη σἼθιοἢ 40. Εσπᾶσὺ τπᾶη, ἀαίβ Ὀ6146 
ἀυτομδαϑ 416 ρ]θιομθη Θα6]]6η ἢ Ό θη, ἀΔ[8 ἀ6 Γ᾽ ουβύθ ΘΟ σΘΙ ΟΣ οἵδ᾽ ἀΌΤΟΝ 
ΕὙΘΙ]ΆΒΘΘῚ Θ᾽ η08 ργδίβουθη ἤϑαμηθθ δπάθαὐοῦ, ἀδ8 οὐ Ευρπζαηρθη 
νυ πβοηΐ, μα ἀδί8 ΟΓ ἔβυμοῦ συθη]ρβύθηϑ οἴη ΑἸ Ζ8}} ΟὉ ΘΙ] ΔΉ ΌΘΠ 
56108ὺ ψϑβομυιθῦθη αὐ, 416 Ζυΐάσιηρ ἀογβ ] θθη 8180 Ὀθαβιομθ μία, ἴῃ 
ἄογ Ηδυρίϑδομθ θοῦ ἀοοὴ δημάθσθῃ ἅρ 6 168, 80 πη τη θη ΘΟΒ]α (8 
Καῦχη ΔΌυγ 80, ἀδίβ Ψ1Ὶ 68. ἈΙΘΥ ΜΊΥΚΙΟΝ πιϊῦ ἀ6Υ σ᾽ ΘΙ ζοιθ ρθη πὰ 
ζοχμϑί βαηθη Αὐθοὶὺ Ὑθυβο ἸΘάθμθυ, Ζὰ ἀθηιβθ θη Υ̓́ΘΓΚ Ὑϑυθ ἢ Σ ΘΥ 
Τραΐα σὰ ἔμὰμ Βᾶρθη. Κοριίογίθ ἀοΣ ΘΟΒΓΥΘΙΌΟΣ 465 Ηδαυρύξαχἑθθ ἱπὶ 

ΘΒ ΠΟΘ ΠῸΓ ΘΠ ΥΟΥ͂ 8616 Ζ601ῦ 8680 θηῤβίδῃθηθβ ἃ] ΓῸ8 
ὙΝοΥΚ ἀπά οχιϑύιοσία οἷπθ Ὀγξοστη ἀ68 Εἰγιηο]. πα! ϑηατη ΒΟΠΟΠ ΥΟΥ 

Ἰητη, 80 Ὀονγοὶϑύ 16 ΖΔΓ ὈΘΡΌΠΠΘΠΘ, ΔΌΘΙ Π16 νο]]βίδηα!ρ; ἀαγοηρο- 
ηστία υὑπὰ οἿἷἿὈ ἀυγοῦ Ζθιομθ ουϑὺ πϑομ γα! ἢ Ὠογροβίθ ]δθ ϑίσθης; 

ΔΙ ΡΒ Ὀθυβομ6 Οταμυπρ, ἀδίβ ΟΓ ἀ8586106 ΘΥΒΘΌΠΟΙΒ ἀπιροδία! ὑδὺ Πδί. 

1 Π΄ι6 δῖ.]6 δῦ ἴὰ ἄδθῃ ΑὈβο σι θη ΓἸΒΟΏΠΙΟΝ Ζὰ Ζιφϑέραν ροζορθῃ; 

βοηϑὺ β τυ 6 ἢ 8118 1 1686 μ᾽] θπθηῃ ΒΘΖΘΙ πα ησθα ταῦ ἀθηθη 1η ἃ θογθίῃ. 
ΝΣ ἴῃ ἃ βἰπὰ ουμδιΐθῃ ἀϊθ δισίθα σὰ Δεῖμος, ΖΔεινός͵ Δεῖπνον,͵ Διπόλεια, Διώ- 

ψυσος, Διώρης, “ὦδεκα, 4ωτήρ. 
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Ιϑὺ ογ ἀαρορθη Βα  δϑὺ ΖιρΊθΙΟἢ, ψ116 160 ρἸδαθθη πιδομέθ, ἀον  ΘΓΙΆΒΒΟΥ 

ἀ68 θυ Κοβ, 485 οὐβί ἀυσγοι 1μπ οηἐβίαπα, 50 1ιϑὺ Ὁ61 ἀ6Γ ΚΙάγθη ππά 

ΖΙΘΥΠΟμθη ΚΟΒΥ 16 465 σαηΖθη Τοχύθϑ, 80 δθοἢ ἀθυ)θη σθη Ο]Οββθη, 
γγ 6] 06 80} 8 818 ΒΟῇοη Ὀ6Ὶ ἰἢπι 88 τθῆσοσθη αἰγοκὺ θθηυΐχίθη 
ΘΌ6]]6η Κοηύδη ]ουὺ ΘΥΥΘΙΒΘη ἩΘΥάΘη, ΘΗ ρδίθηθ ἀ88 616 510 ΠΟΥ, 
ἀδίβ ὈΠΒΟΥΟΥ Ηδηαἀβοιγην οἷη Ἐπύνγαγί, 6᾽η ἴΠηγθΊ 08, ὙΟΥΔᾺΒ ᾿ϊαρῦ, 
Ὑγ 16 8η)68 ἈΠ] τῖθ 76 χὺ 416 ογνοιῥοσίθ ΗΠ βου δ δυβρόβθηθῃη 
Βαροη τπᾶρ. ΕἸἾΠΘ 51:0 ηογθ ΕἸ ὐβομοιάσηρ νϑυτηᾶρ 10 ποῦ ζχὰ 
ὥορθῃ. ἘΠηΖΘΙ μοιύθη, 160 θη Ζ. Β. σὰ ἄδια [ωθητη8 ἀ6Γ Εἰ ]ορΊοβ- 
ΟἾο8886 Θάσσων ἃ' 56108ὲ Ζυ]βομθη ἀθη Ζ6:]16η Θᾶσσον ἐν ἄλλῳ [ἄρΐ, 
οὐογ 45 ζΖὰα ἄοπὶ [μοΘπηθ ἀ6Γ (Ἴ]οβϑδὸ Ἔχυρος (818 ἄθῃ Ἠοτηοῦ- 
ἘΡππουίϑαθη ἀπ. Οχ. 1 150, 15) δὰ Βαπάθ δἰησαῆίιρί “Ἔχυρος᾽ ἐν 
ἄλλῳ ᾿Ἑκύρη, ὈθνγΘΙΒ6 πιο ΐβ, ἀ8 510} 416  δγδηύθη ΘΌΘΏΒΟΤΟΙ] δαΐ 
ΘΠ ἈΠάργῸΒ ΕἸΧΘΙΊΡΙΆΓ ἀοΥ ὕὐγίοσα 465 Εἰΐγιθοὶ. αὐ ἀϑῆαμι, σψ]6 δὰΐ 
2 οι ΕἸΧΘΙΉΡΪαγΘ ἀ685 Εμ]ορῖοβ πὰ ἋἀοΥΓ ΕἸΡΙΙ ΘΟ ϑηθη ὈΘΖΙΘ ἤθη 

Κδὄπποη. ἢ ΗΙΟΓ Καπη οὐϑὺῦ οἷπθ ἀυβθρᾷθθ 468 ροβδιηΐθῃ Υ̓ΘΓΚΘΒ 
ΚΙΑΤΙοΙ ὈΥΙΉσθη, πὰ οἷ η6 8010 06 Ζὰ σΘΌΘη δὲ ἰοῦ τηθὶπθ Αι ομύ, 
ΒΟΠΑΘΙῚ ΠῸΓ ΙΓ γΟΥΖΌΔΥ ΡΟ θη πα Ζὰ ΒοΥρθη, ἀδί8 816 ἴῃ ΤἹΟ σοῦ 
Ὑγοῖ86 ροϑιηδοιΐ τ γα. 

Ηβδίθ ἴθ ἀ88 ες μογαυβζαρθρθη υπὰ ἀὔγεία ταϊῦ οἴμου 8]}- 
φϑιηθίμθη ἰΠρογζθασιιηρ,, ἀαίΒ ἃ 8]]οἰπῖίρθ αταπάϊαρο ἀ68 Τοχίθϑ ἰβέ, 
ΤΘΟΒΏΘΗ, 80 γα ἰοἢ 1 ΘΙΠΟΥ ογβϑίθῃ ΒΌΆΡΓΙΚ ἄθη Ηδαυρίζοχὺ νοι ἃ 
ἘΠ ἴῃ Θἰ ΠΟΥ Ζυγοιΐθη ἀ16 Βπαρίοβθοη ὑπαὶ Κουτοκίσσθη Ὀϊθίθη, απὰ 
ἀϊ6 Ὁπιογάπυηρς υἀπὰ ΤΠ πογαάπαμρ ἴῃ ἄθη ΑὈΒΟΒΥ ἤθη ΚᾺΓ ποῦ Ὀ6- 
ΥΠ] Κϑιοθοα. ἢ) ἀϊοβ γογδαιββοίζαηρ πἰοηῦ συ τ εοθ, σ]γὰ 68. ἀ88 
Ὀεβία β86π, (85 ΟΣ ἴῃ ΟΔΟΥ ογγοιοσίθη ΕΌστα, 416 658 ΒΟ} 16 .5]10ἢ 

ΔΠΠΒΉΤΩ, ΖῸΓ ΛΗΒΟΒδαυπρ Ζὰ ὈΠΙΉρΡῸΠ αηα ἄἀθη ἄθια Ηδαυρέϊοχὺ γοη 
ἃ οπἰθρυθοβοπάθηῃ Βοβίδηα πὰγ ἀαγοῦ στδίβογθη Πγαοῖς ομ ] 16 ζιὶ 

ἸΏ8ΟΉ 6. [ΟὮ ΒΟ] 16ἴβα τὰ ]ο ἀαΌ61 ἀ6Υ ]οββθη!οϊσο ον δ ἀβολ τ θα 
ὯΒ6 8δηῃ: ἀ16 σγϑηίροπ πἰοαῦ ἴῃ ἸΠπθη δηὐμα]θθπθη (ἼἹΟΒβθη Βἰπα, Ὑ]6 
68 ἃ δηζυάοθαΐθῃ ΒΟ Π 1 θη, οἱ ρθογαῃρί, 

γοη Θυθ]]ομαη ρθη 806 6 ΠΥ ΘΠΪζθ, ὙΘΙΟΠ6 ΠῚ 5ΙΟΠΘΥ 
ΒΟΒΊΘηΘη ὑπαὶ 510} Οἤπα σ΄ιυομοη Ὀοΐθῃ, ζυροῦίσί, ἀδηηϊῦ ΟῚ 1686 Γ ἴῃ 
ΘΙΠΟΥ δὶ ῃα σνοη ΒἌΠ]Θη. π8οὸ ἄρῃ Υγογίϊδυῦ ἄθγ Ο16116 ἀοθη Ὑγοτσγί 

ἀοΥ Ηδπαβοβυ θη Ὀοαχίθι]6. Υ ΟἹ ϑιϑπαι κοῦ μαθ6 16 πιοιὺ ουβέγθύ, 
ἄα ἸΘἢ τ1Γ πιο 61 Π01146, Ὀ61 οἰπθῖῃ ἀδθγαγέσθη Αὐββοληε 818 ΘΙ ΠΘ Ια 

ἴῃ ΒΘΙΠΟΥ ΖΒ ηβούζιπρ' ὯΠ8 ΠΟΘ ζ,8η2 ἈΠΡοἰκδηηΐθη  οΥ Κα οἷ Π6 

1) Εἰπθ ΑὩΖΔ}] Ηδμάροββθη, ἀ16 ἴθ ἀθῃ Τοχὺ σοάσυηροῃ 81πὰ (νοὶ. 2. Β. 

6Ἱ, 210 ᾿“μφιρρόπους) Ὀθδδίδυϊχοη 168. 
2) βοιὶυβὺ ἀδ8 σψᾶτθ τοδρ!οη, ἀδία ΠῸΓ οἷπθ Ζυγθιΐο ἅμ] 16 ὴ6 (Ἴ]οαΒθ δ08 

ΟἾΠΘΓ Βηάθσυο Φ8.61}16 χουμθὶηῦ 1δβύ. 
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ΟΥ ΘΠ] ΠΆΠΑ Ϊγ8θ αἀυγοἼ ΤΟα. σὰ ἰκζὅμπθη: δἰπρα ἘΠΠΖΟΙ γαροη, ΕΓ 
Μ6]0 06 ΙΟἢ ἀκ5 Μαΐοθυαὶ γῸ}} ἀρουβοθδαθη ΚδΠΗ, 8Β1πα πράου Ῥθμδηαο](. 

ΤΙ ο]οπίμζοα ΕΘΒΙΟΥ ἀδγ Του δἔθυαμρ, τγθὶοθ Πϑο τσ 8110} ΒΟΒΟῚ 

1η ἄδθῃ Ῥοπυΐχζίοη Θυθ]]6η ϑίαπμάθη, ἤ8 06 ΙΘἢ παῦδυ! οὴ πὶ Τοχὲ θ6- 

Ιαβθθὸὴ ὑπὰ διοὴ βοηϑὺ, νγᾶϑ Ἰσγρθηἃ βομᾶσχέοασο Μιύ6] ουὐἹογαθσίθ οὐ οὺ 
Ε ἄθῃ ὙΘΥΆΒΒΟΥ τηὔρ]Π 0} ΘΥΒΟΒΙΘΠ, ὑπ ]κουτιριοσὺ ρΘ] 556. βίγθηρθ 
ΚΟοηΒθαιΘη2Ζ δῦ ἀδ 061 8] γα] ηρθ Καῦχα τηδρΊ 0}. 

Π᾽16 δρυθίομβοηθ (]οββθηοϊμο ἀ6Υ δηάδθγοῃ ΑΡΒΟΒΥ ΘΠ ΚΙ] δββθη 
Ὀγηρθη ἔο]ροπάθ ΤΆ θ6]]θὴ ΖῸ0 ΑΠΒομδαυπηρ, ἴῃ ΘΙ μ6 ἢ 416 1π| 
Ηδυρύϊοχὺ νομ ἃ 5βίθβοπάθηῃ ΟἸοβϑοα ἀυγοῃ βίβυκογθῃ γι ΒοΥνου- 
6 ΒΟΌΘη Β]πᾶ: 

1) Βοιμοηΐοὶρο ἰὰ Ζ: 1. 4. ὅ. 1 - 8. 9. 0. 10. 11. 12. 18. 
14. 16. 16. 11. 19. 18. 20. 21. 22. 20. 23. 20. 24. 28. 29. 90. 
88. 851. 84 - 82. 88. 86. 87. 42. 48. 88. 89. 40. 41. 44. 41. 48. 
50. 46. 4ὅ. ὅ2. ὅ8. δ4. δή. ὅ8. δὅ9. 51. 60. 02. 61. 66. 67. 11]. 
12 -Εθ 49. 64. 6. 10. 69. 74. 16. τ. 11. 18. 19. 80. 82. 84. 88. 
87. 86. 81. 88. 91. 92, 98. 94. 9ῦ. 89. 97. 98. 99. 101. 102. 
1038. 110. 111. 104. 101. 112, 108. 109. 118. 114. 11. 122. 124. 
126. 127. 128. 121. 128. 116. 180. 191. 129. 118. 119. 182. 138. 
186. 187. 188. 140. 141. 139. 142. 184. 148. 144. 146. 141. 148, 
1ὅ0. 161. 152. 158. 1δ4. 1δὅ. 156. 165. 1δ7. 160. 161. 162. 168. 
164. 158. 1569. 166. 167. 114. 11. 168. 169. 170. 171. 176. 177. 
118. 112. 178. 179. 188. 184. 186. 181. 188. 190. 192. 180. 181. 
182, 198. 1956. 194. 191. 189. 199. 208. 206. 206. 200. 202. 204. 
207. 208. 210. 218. 214. 212. 216. 217. 218, 219. 220. 224. 3238. 
“20. 220. 215, 228, 229, 280. 281. 292, 2838. 284. Ἐπ. [6] θὴ 8]80: 
ὦ, ὃ. 21. δῦ. 86. θ8. 68. 13. 88. 90. 96. 100. 100. 106. 117. 120. 
125. 188. 145. 149. 18ῦ. 191. 196. 198. 201. 209. 211. 221. 222.ὃ 
221, ἃ. ἢ. τιϊῦ Αὐϑηδητηθ σὸπ ἀγοὶ (Ὀ6Ζνγ. υ]6 1) ΟἽ] οββοη ἰαυΐου Εἰδηά- 
80 0]16 ΠΗ. 

2) ΒΘΙΒΘΉ ΟΣ τὰ Οοά. Οτθίθηβιβ ὑπα Οὐοά. Υ: 1. 2. 6. ὅ. Ἴ. 
8.2) 9. 10.ὄ 11. 12. 18. 14. 15. 16. 11. 19. 18. 260. 84. 852, 88. 81. 
20. 21. 22. 28. 25.) 28. 29. 80. 8ὅ. 86. 87. 38. 41. 39. 40. 44.) 
4. 41. 40. 82. δ. δ4. δ7. ὅδ. ὅ9. 60. 61. 62. 66. 68. 68. θῦ. 
64.0) 69. 10. ὅ1. 11. 12, 18. 19. 80. 81. 82,6) τ. 74. 76.1) 84. 

-.--...- 

1) ΕΔ118 10 ἢ ὍΘ] ταθῖποσ ΑὈΒΟΒΥΣ ποὺ ἀ16 (]ο886 χοῦθῃ ἀδΥ σοῦ ἀ68 
ΒἸΘΙσἤθα μθλτηϑ8 ὑπαὶ ΘΟ, ] 8808 δὺ8 ὕοσβθθθη ἄθογβρσυασοη 8806. 

2) 6Ἰ]. 8 1610 ν, ἀδθγ νοὸὰῃ ὅ ζὰ 9 ὥδογχομῃῦ ὑπαὶ Ιου οὮ 7 οἱπογαἀποί. 

8) 61]. 25 ογποιίογί 08 94 ν. 4) ἨΙΘΥΠΒΟῺ 42. 48. 27 ΘΙ ΘΒΟ ΟΡ ΘΩ ν. 

δὴ) ΗΣΘΥΏΒΟΙ 67. ὅ6. 49. ΘΙ ΘΒΟΒΟΌΘΗ ν. 6) ΗΙΘΓΔΟΩ 117 ΟἹ ΘΒΟΒΟΌΘΗ Υ. 

7) ΗΙΘΤΏΔΟΒ 88 ΘΙΠ ΘΒΟΒΟΌΘΕ ν. 
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“Ὁ. 8. 86. 87. 88. 91. 98. 94. 9ὅ. 97. 96. 89. 90. 98. 99. 10]. 
102. 108. 110. 111. 104. 101. 119. 118. 114. 11. 1117.1) 118. 119. 
116. 120. 122. 124.) 121. 125. 126. 128. 128. 180. 131. 182. 
133. 186. 187. 158, 141. 140. 142. 134, 139. ον Βιοϑὺ 1ϑὺ ἴπ 
Οὐοἀ. Ογούθῃβιβ υϑυ]ουθη: 685 ἔθ] θη ἴῃ ἀ1680γ. ΗΠ βου α16 (]οββθη 
8. 4. 24. 21. 42. 48. 48. 49. 50. δὅ. ὅ6. 617. 18. 88. 92. 100. 
105. 106. 108. 109. 197. 129. 155, οἄδΥ, τϑθῆπῃ ΜΓ 416 ἴῃ Υ̓ 6Υ[8]- 
ἔθη δὈζίθηθη, σορ ἄρῃ 7161] 018 6]. 122 πὺγ: ὃ. 4. 48, δ0. δ. 18. 
92. 100. 105. 106. 108. 109, 4180 6'πθ δἰηζὶρθ (ὕ]Οοϑ8θ6 δι.ι8 ἄθιη 
ἩΗδυρίϊοχὺ σορ ἃ. θυ ποϊΐοσ γουδυῦ 465 Ῥυοθοβεϊοκοβ 1 Υ ἰϑύ: 
148 - 145. 144 - 146. 141 - 148. 1560. 161]. 152. 158. 164. 
1ὔδ. 1δὅ7. 156. 1ὅ8. 159. 161. 163. 162. 104. 1600. 165. 166. 167. 
11ῦ. 168. 169. 170. 171. 176 - Ἑ 177. 112. 118. 118. 179. 180. 
181. 182, 189. 188. 195. 184. 186. 188. 190. 192. 191]. 198. 194. 
199. 200. 202. 198. 208. 204. 205. 206. 207. 218. 214. 215. 208. 
209. 210. 211. 912. 216. 217. 218. 219. 220. 222, 221. 228. 22ῦ 
Ἢ 2260. 229, 228. 2380. 2981. 382. 288. 284. ἘΠ [6Ώ]0ὴ 4180 ΠῸΓ 

1419, 114. 188. 181. 1906. 191. 201. 224. 221, ἃ. Ἀ. ποῦ θ᾽ πθ (Ἴ]ΟΒ86 
ἀ65 Ηδαρίξοχίο8. 

Πὸγ Οοα. ααϊαπυβ (Ὁ) δὑϊχασαῦ, τὶ τὰ ΟΥγαυΐθη ὙᾺΓ ὑπα Ὑ]6 
ΒΟΒοη Βοδυραγὺ Ὀοιηοτκία, ἴῃ ἀοΥ Β ΘΙ ΒΘ ηΟ]ρθ ἀοΥ Ο]ΟΒΒθη. 'πὰ τυ ϑβϑηΐ- 
ΠΟΒΘη τϊῦ Υ. ομ (ΘΓ δηρορθῦθποη [,11806 Ζοὶρὲ οσ Το] σοπάθ Α"- 
σα σθη. Εἰ 6 }]6 πὰ ἀϊθ ΟἼ]οββοα 2. ὅ. ἤ. 8. 9. 12, 14. 19. 88. 
20. 89: νοῦ 4 15ὺ ψὶθ ἰπ Οὐ 42. 21 δἰ ροβοβοῦθη (οὐ 43); 68 ἔθ] θῃ 
40. δ. 62. 608. θὅ: νοῦ 69 ϑὺ 86 υπᾶ 49 ΘΙ ΠρΘΒΟΒΟΌΘΩ Μγὶ]6 ἴπ Υ̓ 
(ΔΌοΥ πἰοδὲ 67): 68 1610 19: πδὸὴ 82. 1ϑὺῦ ψ10 'Π Υ 1117 οἰπρθοοτγαποί, 
ΠΟ 16 νψ|6 ἴῃ Υ̓ 88: 68 ἔβη]θη 7ὅ. 98. 96. 91. 90. 98. 102, 111 
ἴθ] ΒΙΘΥ Μ|6 ἰπ ΥἹ (88 ἴῃ Υ ἔθ ]θπάθ ϑέῆοκ 124---1539 681} δὴ 
ἀἸΘΒΟΓ ϑέ6 116 θη 115, 1ϑὺ ΔΌΡΥ ΠΔΟῈ δἴπθιη ἰδηρθη ΑΒΟΒ πα τοῦ “ν 
ΔΏΪΔυὐοΠαοΥ ΟἼοββοη 3. 59, 22 Εξ πδομροίτασϑθη δ): ἵἴτὰ ΟΡ ΘΙ οἢ. πλῦ 
ἄογ ονίροῃ [86 ἔβ]θπη 121. 125. 126. 192, 187. 142. 184, ἀλλ γ ἰδὲ 
80 5.6116 ἀ6γ Ἰοίχίθῃ 166 τ ]θάογ μοῦ. ἴτὰ ποιύθγθη  ο]δυῦ 468 Ηδυρύ- 
βιΐοἶκοθ ἔθ] η 1 ὅδ. 156. 160. νοῦ 119 Ιϑὺ 174 οἰ πρθβοβοῦθη: ἀδρορθῃ 
[6]6ὴ 206. 207. 211, ἔδγπου 220. 291. 284. Πεαΐίβ ΜἹΓ 68 ταῦ ΘΙ ΠΘΥ 
Ἐχοογρ δ ἀβομυ δ σὰ ἰμὰπ ΒδΌΘη, ζοὶχψὺ ΜΟΔ] 4885 ΒΘΆ]Θη σοῃ 20 
ΟἸοββοη ἀο8 Ἡδυρίζοχίοβ στοὰ ἃ. 

1) ΕΘὨ]ῦ δὰ ἀΐθβοσ β[6110 ν. 

2) 134-- 189 51]1ηα 1ῃ Κ᾽ ψϑυ] ΟΥ̓. 

8) ΟὟ 68 δυο! ἴῃ ἄθῃ δμάοσῃ ἀορροὶὺ Κοπίδιμτπϊοσΐθη ΗΠ ΒΟΥ θη 
ΒΟΒΟΒΘμΘῺ δύ, 06 1Οἢ ΔΗΖΌΙΩΘΥΚΟΙ γΟΊβΘΒΒΘΗ. 
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3) ΒΘ Βομΐοϊσο ἴῃ 9Φ41): ΕὉ]. 15. οὔθσοῦ Βαπά ΟἹ. ὅ4. 438. 49. 
102, υπίογου δια (ΕἸ. 106. 10ὅ. 128: ΕὉ]. 167 ἀαπύοτου δπα ΟἹ. 146. 
148. 104. 150 (αυγ ἀογ Ζυδβαί). 158: ΕὉ]. 18 υπίοσοῦ Βαπά ΟἹ. 201. 
188. 18. 

ον Τοχὺ Ὀιο θοῦ, σ]θι ἢ Υ1681] ΟὟ ἴῃ τοίβοη ΟΟΟΥ ΚΙἸοίπθη 1μο ίθ τη, 
ἄλ8, νγὰϑ 1πΔ͵ Ηδαρίζοχὺ ἀ6Γ ΑὈΒΟΒΥ θη βίη: σους Κ]διμηθΓῚ 

ὈΠΊΒΟἨ]ἸΘίβθη ΒΙΘΥ, 88 10 Αἱ ὉΠ]ΘΒΘΙ ΠΟ 18ὲ, σοΌΥοΟ θη θ, νγὰ8. 10} ογ- 
σμχὺ Βᾶρ6, ἀορρϑὶίθ, γγὰϑ σὰ ρθη ἰδὲ. Ζνϑὶ βοηκγθοίο στ ηθ 
μοάθαΐθη, ἀδΒ 488 ΕὈ]ροπάθ πὶ ἃ σοὴ ΘΙ ΠΟΥ δηάοτῃ Ηδπα σοβο γ]  Ό6 ἢ 
8ῖ, ΟὐΘΥ 816} ἀαγοἢ βοῖπ ἰθ ] ὰπρ 815 Ζυβαΐζ ουνγοιϑὺ: γγὸ ἀοΥ τας κ 

ἀ168 βοῆοπ 8116] οπη] 0} χαδομΐ, 51π4 816 ποὺ σοβουχίύ. Ὠ 16] θη. 
(Ἰοββθη, στ ῖομθ τη ἃ ρσἄπδ! ἢ (616, πὰ οἰπρσογίοκί. 

ογ Αρραγαὺ ριϑοὺ ΕΓ ἀ16 ογβίθῃ 10 (]οββθὴ ἀ16 ᾿ψϑϑαπρθη 8116 Ὁ 
Ηδπαβου θη, γσοὸρ ἀὰ 80 ΠῸΓ Ἃ16] ΠΙζθη σοη ἃ 6 ΖΥ Ψί ἀαηὰ ἀΪ6 
ΗἩδαυρἐϊθϑαπσοη σὸρ 5 ἢ ἷ, σοῖο ῃθ 4158 Βοργϑοηϊαδηΐθη ἀ65 Οοά. Οτο- 
[6818 ρσοηΐρθη; οὐμορταρῃ Βοῃ6 Ὑ ΘΎΒθ θη 51πὰ ἴῃ ἀογ Βθρθ] πιομὺ 
ΔηρΈρθῦθη. δῦ ὑΠρουβιο ΠΟ μ Κοὶδ ΒΑΙΡΟΥ ἔοϊὶγθ ΠΟΘ οἰπιηαὶ ἀδ8 
ὙΟΥΖΘΙΟΒΏΒ ΟΟΥ ΘΙ Ρ ΘΠ, Βονγοὶῦ 8160 510} ποι ὺ β6] υϑὺ ογε]άγθῃ: 

ἃ --- Ραγβ. 2680 (ΧΠ]. 948γ}.) 
Ὀ -- Ραγ8. 2651 (ΧΠ]. 948...) νοὴ 6]. 115. δ᾽. 
ὁ -- Υιμα. 28 (ΧΙ]]. 96 γἈ.) 
ἃ --- Βαρογ. 1 10 (ΧΙ. 968 γ}.) 
60 -- ὈῬοίτοροϊ. 114 - Βιπαιίιο. 1201 (ΧΥ͂. Φδῆγῃ. Ὁ) νοῃ 61]. 11 ὈΪ5 86. 
Γ -- Νβδροὶ]. 1 ἢ 81 (ΧΥ. 968γ}.}) Ὀ18 6]. 198. 
8 Ξ-Ξὸο Απιῦτοβ. ἢ, 1017 βυρ. (ΧΥ͂. 9641.) 
. -- ἔδυταν. 114 ΝΑ 6 (ΧΥ. 948γ}.} 1 ὃ18 6]. 142. 
Ϊ -- [δγ. δ17, 11 (ΧΡ. 941.) 
κ -- Ιδὰγ. δ, 1ὅ (ΧΥ͂. 948γ7}.) 
Ι ---ἑ ᾧἑῬαγβ. 2088 (ΧΥ͂. 9481}.) 
ἢ --- Τταϊοοίη. ὃ (ΧΥ͂Ι]. 94 8γ}.) 
0 -- γαΐίϊο. Ῥαϊ]αί. 244 (ΧΥ͂. 9 480}.) 
Ρ -- γαίϊο. 819 (ΧΥ͂. 948γ}.) 
ᾳ -- Ραγῖβ. 2096 (ΧΥ͂. Ψ“648γ}.) 
ΡΥ --- ὕτριη. 160 (ΧΥ͂. “48 γ}.} 
5 - ἴδυγ. δή, 8 (ΧΥῚ. 248γ}.) ) 
Υ -- για. 158 (ΧΠ]. 92648γ}.) 
Υ --- (υὰ, 29. 80 (ΧΙΠ. 94Ἀγ}.} 018 (1. 18. 

Ὀ1Ὶ5 6Ἱ. 18. 

1) Μ χοὶρσὺ ἴῃ ἀἰθβθὰ ΑΡβομπιίθη πὰ ΘΗ Βαπαρίοββθαῃ σοὺ ΚΘΥΏΡΘΟΥ 
Βαοάρυΐιπρ, ΘΥΒΘΌΪΙΟΗ ἸΩΘ ΩΣ ἴπὰ τϊζί]ογοα ΤῸ]. [Ι͂ἢ Ργοθθδύζοκ ἰδὲ, ψδβ 1 
610, ποῦ Ὀθβομάθυβ δηροροῦθῃ πὰ οἷπ ΒΟ, ] 8. 6; δυϊοηίο ποῦ σὰ Ζ᾽ΘΉΘΗ. 
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ΣΧ -- Βορίη. ΡῺῚ Π 1ὅ (ΧΠ]. 72 64}γ}.}) 018 61]. 18. 
Ζ ΡΑΥΒ. 51. ΒΌΡΡΙ. 1712 (ϑογθοη. ΧΙ]. 926481}.) 
ψί --- Ῥαγ8. 2009 (ΧΙ]]. Ψ948γ}.} 
 --- γαίο. 880 (ΧΥ͂. 9 48γ}.} 18 ΑἹ. 18. 

16 Απράθθη ἀοΥ δι ὐθηζδῃ]θη ἴπὰ ἃ Ζοίζθη ἄθη, ἀθγ ἀϊθ [ἡβέβθηῃ 
δῦ 5. 100 υπὰ 101 γουρ!οιοιῦ, ἀ88 Ὑ ογδσγθη ἀ6ΥΓ ἀγοὶ ογβίθῃ Κο- 
Ρ ϑίθη. 

[4 ΕὉ]. 15 Ζ6116 8.1 
1) Ψ. “Ἅμα' ἐπίρρημα συλλήψεως" γίνεται δὲ ἐκ τοῦ ϑαμά. διὰ τί Ἐρίτι. ἴα Ῥεαῖιη 

δασύνεται; ἀΪνα]χωρήσαντος τοῦ 8. ἔμείινεν ἡ] ἀναλογοῦσα [δασεῖα. 
βαρύνεται]. 

2) “Αμα" παρὰ τὸ ϑαμά, τὸ συνεχές, κατὰ ἀφαίρεσιν τοῦ ὃ. τὸ γὰρ 
πυκνῶς [γινόμενον κατὰ] τὸν αὐτὸν ἀποτελεῖται χρόνον. [ Ὅμηρος ἅμα δ᾽ 
ἠελίῳ καταδύντι“ (Ἰ]. 1, 592). μετοχὴ ἀορίστου δευτέρου. 

3) “Ἅμα᾽ παρὰ " ϑαμά, τὸ συνεχές. κατὰ ἀφαίρεσιν τοῦ ὃ. τὸ γὰρ 
πυκνῶς γινόμενον κατὰ τὸν αὐτὸν ἀποτελεῖται χρόνον. 

4) “Ἵμα' δασύνεται. ὥσπερ ἐστὶν χάξω,. τὸ ὑποχωρῶ, καὶ 
ἐχβολῇ τοῦ χ ἔμεινεν ἡ ἀναλογοῦσα τῷ χ δασεῖα ἐν τῷ ἅξω, οὕτως 

ἐστὶν ἐν τῷ ἅμα καὶ τῷ ϑαμά. 
ὅ) ““μα' ἐπίρρημα συλλήψεως ἢ ἀϑροίσεως. διαφέρει τὸ ἅμα 

τοῦ ὁμοῦ, ὅτι τὸ ἅμα ἐπὶ χρόνου τάσσεται, τὸ δὲ ὁμοῦ ἐπὶ τόπου᾽ 
οὗμα δ᾽ ἠελίῳ καταδύντι“ (1]. 1, 592), ὁμοῦ ὡς ὁμοῦ δ᾽ ἔτραφεν 
ἠδ᾽ ἐγένοντο“ (1]. 1, 251). τὸ δὲ .,ἐἑ δὴ ὁμοῦ πόλεμός τε δαμᾷ“ 
(ἢ. 1,61) καὶ ἐνταῦϑα τοπικόν ἐστιν. --- τὸ ἅμα δασύνεται᾽ ὥσπερ 
γὰρ ἀπὸ (τοῦ χάξω, τὸ ὑποχωρῶ, γίνεται κατὰ ἀποβολὴν (τοῦ χ 

ἄξω. καὶ ἔμεινεν ἡ ἀναλογοῦσα τῷ χ δασεῖα, οὕτως παρὰ τὸ ϑαμά 

κατὰ ἀποβολὴν) τοῦ ὃ ἅμα τὸ γὰρ πυκνὸν καὶ ἐπάλληλον ἅμα 

1. ΤΙ] τὸ ἃ μετὰ τοῦ αὶ ΚΆΪΟΡᾳ 1- ξ8ξ. ἀἶ Δλῃὶ χϑομιΐθη δηα ποῦθῃ 
6]. 4 Ψ ὃυν ἀ 1. συλλῆ ἱ συλληπτικὺν αὶ ἀϑροιστικὺν α'΄ δὲ 6} χ 
διὰ τί δασ. [6 }ὺ ᾳ'ὀ 2. ἀναχωρΐ , ἃἂἷςΣ ἀναχωρήσει τοὺ. να ἀναχωρήσαΐ ο 
ἀναχωρήσαντο ὦ 2. 8. ἔμεινεν Ὀΐϊ βαρ. ἔθ] ᾳ' ἀκολουϑοῦσα ΚἈΙΪποΡαἾΣ Ὁ 
ὃ---4. ον, Ό18 ἀφαίρεσιν τοῦ ὃ [6] ὺ χ καὶ βαρύνεται ζ ,βαρύτονον ΚἸΒΟΡΑἾἮΎ 

4--ὃὅ, “Ἅμα ὉὈ18 χρόνον ἃ δὴ Οὔτ Εδηά; ἔθ] ςΣ Ὅμ. Ὁ18 δευτ. ἀἦ π1θτ- 
γΟῺ [1 ηΚ8 2 Ὁ [61 κιψν, υυἱὖὃ'ὶ 1--8 γοχϑαπάθη ἐκ 4, συνεχῶς ὅ. πυ- 
κνὸς 6 πυκνὸν ζ γενόμενον Χ τελεῖται τοΐ (τοί. χα ὅ---110, 1 “Ὅμηρος 
18 καιρῷ ἴρμ]ῦ, 110, 1--4 πδοὴ 110, 12 χα 6. μετοχὴ ἄορ. δέυτ. [οὶ ν 
ἀόριστος δεύτερος ΚἈΙΟΡΣ 

Ἴ. 8 ΠῸΓ ἴῃ δὸ 
9---11 Γ610 Οτού νυν 9. ΟΝ ἐπίρρημα συλλήψεως ἢ ἀϑροίσεως ὥσπερ 

παρὰ τὸ χάξω α οὗ δΔὺ8 6]. ὅ 0. ἀναλογοῦσα τοῦ ζ ἃ.« οἵ. κ 11. καὶ 
τὸ ϑάμα ἃἂα καὶ ϑάμα καὶ καὶ ἣν τῷ ϑ. οἵ 

12--110, 4 6 8}0 Μ͵ῸΡ 12. καὶ ἀϑροίΐσεως 5 διαφέρει δὲ νἱκηᾳ5 τὸ μὲν 
ἄμα εοοἵᾳἶ ΠΒΟΒ τόπου: οἷον 4, ὡς Ὗ 14. ογβίθβ ὁμοῦ [6] α' ἐτράφϑεν ἴ 
ἐτράφημεν παρ᾽ ἡμετέροισι δόμοισι ᾳἾ δὺβ 6Ἱ. 9 10, δαμᾷὰ) δ᾽ ἅμα ἃ. αοἵ Σ᾽ 
ΠῸΓ ἅμα ὁ εἰ δὴ πόλ δαμάξει ὁμοῦ καὶ λοιμὸς ἀχαιοὺς ν δαμᾷ ὁμοῦ κ. λ. ἀ. 8 
16. τὸ δ᾽ ἅμα νΩἈΚΙΣΒ δασύνεται) διαφέρει 4 ὥσπερ παρὰ τὸ )οὸ παρὰ 
τὸ γάξω δυοῇ ς Τα ἈΥΚΙπ4ᾳ (παρὰ ἔθη] 4) 8 ἀπὸ γάζξω ἃ 80} γένεται: δὲ ἐκ 

128, 16. 

σθϑμαΐηῃ. 1. 

Εγΐτι. Ηοσω. Ἀπ. 

Οχ. 114, 11]. 

ἙἘρίπ. ἤομχι. Απ. 

Οχ. Ι 38, 1. 
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γίνεται καὶ ἐν τῷ αὐτῷ καιρῷ. βαρύνεται. τὰ εἰς ἃ λήγοντα ἐπιρρή- 
ματα ἅπαντα βαρύνεται, οἷον ὦκα, τάχα, σάφα, λίγα, λίπα, χωρὶς τοῦ 

ϑαμά. ὁμοῦ δὲ σημαίνει ὧν ἡ γένεσις ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ᾽ «οοὁμοῦ 
δ᾽ ἔτραφεν ἠδ᾽ ἐγένοντο“. (1]. 1, 251). 

6) Ἐξρεννίου: “Ἅμα καὶ ὁμοῦ [διαφέρει.)] ἅμα μὲν γάρ ἐστιν χρονικὸν 
ἐπίρρημα, ὁμοῦ [δὲ] τοπικόν᾽ Σόλ[ων] μὲν γὰρ ἅμα μὲν ἐγένετο ᾿άνα- 
χάρσιδι τῷ Σκύϑῃ. εἴπ[ερ κατὰ] τὸν αὐτὸν χρόνον ἤκμασαν, ὁμοῦ [δὲ] 
οὐκέτι. οὐ γὰρ ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ ἐγενήϑησαν, ἀλλ᾽ ὃ μὲν ᾿Αϑήνησιν, ὃ 
δὲ ἐν Σκχυϑίᾳ. καὶ Ὅμηρος [δὲ] διαστέλλει" οοἴνϑία δ᾽ ἄμ᾽ οἰμωγή τε 
καὶ εὐχωλὴ πέλεν ἀνδρῶν“ (1]. 8, 64) κατὰ τὸν [αὐτὸν] χρόνον, καὶ 
οαὐ]τὰρ ἐπεὶ κόϊσμη]ϑεν ἅμ᾽ ἡγεμόνεσσιν ἕκαστοι“ (1]. ὃ, 1) καὶ ο[οὗ 
δ᾽) ἅμα πάντες ἐφ᾽ ἵπ[ποις)] μάστιγας ἦραν] (Π]. 28, 862). 

1) “ἅμα παρὰ τὸ ϑαμά ἅμα κατὰ ἀνάδοσιν τοῦ τόνου. δια- 

φέρει δὲ τὸ ἅμα τοῦ ὁμοῦ" ἅμα μὲν γάρ ἐστι χρονικὸν ἐπίρρημα, 
ὁμοῦ ὃ τοπικόν. 

8) μα" ἐπίρρημα συλλήψεως καὶ ἀϑροίσεως" καὶ ἡνίκα ση- 
μαίνει ἐπὶ τόπου, ἐστὶν συλλήψεως, οἷον οἅμα γενώμεϑα ἐν τῷ 
οἴκῳ“ ἢ ἐν τόπῳ ἡνίκα δὲ σημαίνει (ἐπὶ χρόνου, ἐπὶ λαοῦ ἀϑροί- 
σεως οαὐτὰρ ἐπεὶ κόσμηϑεν ἅμ᾽ ἡγεμόνεσσιν“ (1]. 8, 1). 

9) “2μα καὶ ὁμοῦ διαφέρει. ὅτι τὸ μὲν ἅμα ἐπὶ χρόνου τάσσε- 
ται, τὸ δὲ ὁμοῦ ἐπὶ τόπου, οἷον ἅμα δ᾽ ἠελίῳ καταδύντι οοὁμοῦ 
δ᾽ ἐτράφημεν παρ᾽ ἡμετέροισι δόμοισι“ (αυ8 1]. 28, 84). γίνεται δὲ 

τοῦ ϑαμὰ ὅ ἐστι πυκνὸν 4 δὺβ 0]. 9 1. αὐτῷ ἴδ] κυκἈῖκ]4η τῷ αὐτῷ 
θ8}0 5 πο} καιρῷ ζθΠθη γ8 ζὰ 61]. 9 (111, 8 βαρύνεται τὰ) ὅδ6ΓΥ ῷ. δι- 
σύλλαβα ἅπαντα αἴ τάχα ἴθ]! Σ λέπα ἴοι] δο 8. ὁμοῦ δὲ σημ.] ἅμα 
δὲ σημ. 4Ἶ αὺΒ 61]. 9 γέννησις 6 

ὅ--12 ἃ δὴ Πδπὰ πϑῦθῃ 6]. ὅ ἐρεννίου πὺν ἃ ρθη νϑυϊοβοθθῃ ὄὅ. ἅμα 
δὲ καὶ ὁμοῦ χ μὲν γάρ ἐστιν 6} 7, γάρ ἐστιν ἴθ}ῦ ὦ ὁ 6. μὲν γὰρ 681} 
χ, μὲν γὰρ ἅμα ἴομϊς «0, μὲν πδοῦ ἅμα ἴδ] 0} νν γὰρ ἅμα] ἅμα γὰρ ἴ 

6. 7. ἀναχαρσι ἃ, αοΐιΣ ἀναχάρσιδος νπὶ 1. σκύϑη δὺβ σκύϑει ΟὐθΥ ὑπ|- 
δκθηχὺ ἃ" σχύϑει α οἵ νπ χίκη ΒΒ σκήϑει 51] τὸ [ἅν τῷ 799 εἴπερ] 

ὥσπερ ἴ ὥστε αο.-. Ογτοεῖ. νῶχ ἤχμασαν )'ὸ ἤκμασεν ν Οτοῖ. ἤγμασεν τΧ 
8. οὐδὲ γὰρ ΚΆΚΙΟΡΣ ἐγεννήϑησαν ἀϊ6 ΑὈΒΟΒγΙἔΘα ἀϑανάτησιν α (Ὁ) 
9. δὲ πδοὴ Ὅμηρος ἴδ] . ἐν ἔνϑα δ᾽ Ὀΐδ χρόνον καὶ πὺν λέγων νὰ 5 ἔνϑ᾽ 
ἅμ᾽ ἌΠΟΡΣ οἰγωγή ἃ α οΥΤ ἀμοιγή χα 10. καὶ εὐχωλὴ ἴοι] 4 Ὡ8Οἢ 
ἀνδρῶν: ὀλύντων τε καὶ ὀλυμένων ' ὀλύντων καὶ ὀλυμένων ἀντὶ τοῦ α αὐτὸν 
δηλαδὴ χρόνον αὶ'' 12. ἵπποισι 4ο.:. Ογού. νχ ἵππους ν 

13-- 111, ὁ ἔην 18. τοῦ 6} ἃ, Π8Δ0}} τόνου Ζοίομθη ἔν οἷπο Ηδηά- 
Ὀοιλθσκυπς διαφέρει Ὁ18 τοπικόν ἴ6}ὐ α οἴ 14. τὸ 610 ΧΕΙ ΚΙποα 
δ Βδπηα σΐ 

16---19 δ }}]ῦ ν 8; τηϊὺ 6]. 7 υϑυθυμάθῃ ς 16. Ἅμα ἐστὶν καὶ (καὶ ζαϑὺ 
ω 

γΘΥΪΟΒΟΒ ΘΙ) δυλλήψεως καὶ ἀϑροίσεως ἃ ἅμα ἐστὶν ἀϑρ. κ. συλλ. κα “4. ἐστὶν ἐπίρρ. 
ἀϑρ. κ. συλλ. ΚἈΣΚΙΟΡΑΙ 4. ἐπίρρ. συλλ. ἢ ἀϑρ. 4 Ἅμα Ὁ18 συλ. ἴθ] 45 
ἐπ. ὈΪϊ686 ἀϑρ. καὶ ἔ6}} χ καὶ ἡνίκα Ὀ18 συλλήψ. 61} 2 καὶ ἡνίκα δὲ ᾳ σημ. 
δὲ ἐπὶ τόπου οἵ σημ. τὸ ἐπὶ τόπου κ σημ. ἐπὶ τοῦ τόπου ορᾳ αἷς Ὁ 18. πο} 
ἀϑροίσεως: καὶ ἡν. σημ. τόπου ἐπὶ (ἐστὶ) συλλ. πὶοαοτΒο]ὐ αἷ οἷ 19, γοσ αὖ- 
τὰρ: Ὅμηρος κα οἵ ἅμ᾽ ἦγεν (ἦγε κα ἡγεμ χα) ἃ. αοἵ κι ἰχ ἅμ᾽ ἡγεμόνεσσιν 
ἕκαστοι ΧΆΚΙΟΡ αὖν 9; ἕκαστος ᾳ' 

20---111, 6 ἴθ]! χ 20- 111, 2 Ὀΐϊδ καιρῷ 6}} γα 20. ἐπὶ Ἀ ἀ' ἐπὶ 
καιροῦ δ υπὰ ΑὐΒοΟΒ ἴδῃ 

10 

1ὃ 
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ἔκ τοῦ ϑαμά, ὃ σημαίνει τὸ πυκνόν, ἀποβολῇ τοῦ ὃ ἅμα. τὸ γὰρ 

“πυκνὸν καὶ ἐπάλληλον ἅμα γίνεται καὶ ἐν τῷ αὐτῷ καιρῷ. βαρύνε- 
ται. τὰ εἰς ἃ λήγοντα ἐπιρρήματα δισύλλαβα ἅπαντα βαρύνεται. 
οἷον ὧκα, τάχα, σάφα, ἅμα, λίγα, λίπα, χωρὶς τοῦ ϑαμά. ἅμα δὲ ση- 

μαίνει, ὧν ἡ γένεσις ἐν τῷ αὐτῷ γρόνῳ. δασύνεται. ἀναχωρή- 

σαντος οὖν τοῦ ὃ ἔμεινεν ἡ ἀναλογοῦσα τῷ 9 δασεῖα. 

10) ᾿“μάδιος" ἐπιρρηματικῶς, ἐκ τοῦ ἅμα ἁμάδιος. “Ὅμηρος οοἅμα- τ νὰ 
δὲς πέσεν“ (αὰΒ 1]. 1, 10). 

11) ᾿“μαξόνες" ἡ εὐθεῖα ᾿“μαξών" ἐκλήϑη δὲ ἐκ τοῦ μαξός καὶ ἘΠΕ πρα, Ἀπ 
82, 31 

τοῦ στερητικοῦ ἃ ““μαζών᾽ πρὸς γὰρ τὸ μὴ ἐμποδίξεσϑαι αὐτὰς ἐν 

τῷ τοξεύειν τὸν ἕνα αὐτῶν μαστὸν ἀπέχοπτον. ἢ ὅτι λαμβάνουσαι 

ξώνην καὶ πανοπλίας ἐξερχόμεναι ἤμων καὶ ἐθϑέριξον, ὥστε αὐτὰς 

κληϑῆναι παρὰ τὸ ἐν ταῖς ξώναις ἀμᾶν. ἢ ὅτι μαξοῦ καὶ τροφῆς 

οὐ μετέσχον, ἀλλ᾽ ὄφεσι καὶ ἄλλοις τισὶ ϑηρίοις ἐτρέφοντο. ἢ παρὰ 

τὸ μάξαις μὴ χρῆσϑαι ἤγουν τροφαῖς ἡμέροις ἀλλ᾽ ὄφεσι καὶ σαύραις 
καὶ χελώναις. 

12) ᾿ἁμαξών' παρὰ τὸ μάξαν μὴ χρῆσϑαι μήτε ἡμέρῳ τροφῇ, ἀλλὰ 
σαύραις καὶ ὄφεσιν᾽ ὅϑεν αὐτὰς καὶ σαυροπατίδας λεχϑῆναι παρὰ τὸ 
σαύρας πατεῖν καὶ ἐσϑίειν, κατὰ δὲ μετάϑεσιν τοῦ π εἰς τὸ μ᾽ Σαυρο- 
ματίδας κληϑῆναι. 

18) ᾿“μαξζών᾽ ὄνομα ἔϑνους, παρὰ τὸ ἕνα μαξὸν ἔχειν᾽ τὸ γὰρ ἃ ἐν- 
ταῦϑα τὸ ἕν δηλοῖ. καὶ ᾿“μαξζόνες᾽ οἵ πένητες, [οἵ) μάξ[αν μὴ ἔχοντες 
ἤτοι τροφήν]. 

1. ἐκ ἄρον Βαβυν ἃ Ἢ Ῥτδι δὲ διότι τὰ εἰς Κ 8. ἅπαντα ἴομ]ὐ ν 8 
ἅπαντα δισύλλαβα κ ἴθ} ἃ λίγα] σίγα τ ἅμα δὲ) ἃ δὲ ἃ οἵ. 
Σ ΚἈΣΚΧΙαῖνθ ὅ. ΤΠ ἘρΗνρι 5 γέννησις αὶἃὮὁ ὅ. ὃ. ἀναχωρ. ὈΪ8 δασεῖα ἴδ] Κα 
ἀναχωρήσαντο ἴ τὸ 8 οἵ τοῦ 8 δασεῖα ἃ. α οὗ ΚἈΣΙΠΟΡΗΣ 

1. ἐπίρρημα ψ 7.8. δ ἅμ. πέσεν ἃ" ἀτὰ Ἰἴπίοη Βδπᾶ:; 6 }}} α ὕ σ Οτοῦ. 
γὰχ δῇ 4186 Βὶσ!β δὰ Βαπὰ τὸς 11 ὁ ἄμ. πέσεν 68] ὁ 

9. εὐθεῖα ἡ ἀμ. ον δὲ 168} Σ 11. τῷ ἴθ! ὁ τὸν νοῦ ἕνα ἴδ] 
εαἰκ αὐτῶν μαστοῖς ΕἈ118 αὐτῶν μασϑὸν Καὶ μαστὸν αὐτῶν να μαζὸν 
αὐτῶν ἀπέκοπτον (-τεν ο) ἤγουν μαστὸν (μαστὼν δὺ8 μαξὼν 6) ἃ ὁ 8 πὶ ΠΠΚΘῊ 
Ηδμὰ ἃ ἀμάξεια, 6} ἴῃ ἀθῃ ΑὈΒΟΒΣ ΘῈ (, δῖη Ηδῃὰ ὁ 12. πανοπλίας 
ἀ πανοπλίαν ἀϊθ ΑὈΒΟΒ τ θη καὶ ἐξερχ. Κα καὶ γοΥ ἐθέρ. ἴ610 τ (ὃ) 414. τισὶ 
[681 ὦ ὁ 10. τὸ μὴ μάξαις μὴ γρ. 7 τὸ μὴ γρᾶσϑαι μάξα 8 γρᾶσϑαι αοἵ. 
Σ ΚΆΙ ΚΙν ἡμέροις ἀδ ὍΌΟΥ ἀογ Ζ61]16 ἦμ οοις τροφαῖς αι οϑΐ.Σ ἡμέραις 
(ἡμεριναῖς ψ) τρ. ΚΑΣΚΙποΐρΡην χ ἀλλ᾽ ὅ καὶ γαύραις 

ὙΠῸ ἃ ἃ υπίθχῃ Βδηὰ πδο} 6]. 11 6810 τ ᾿“μαζών Ὀΐϊ6 ὄφεσιν 68] 
Χ μάξαν ἃ. α 69. κ. Οτοί. μάξα ν χτρᾶσϑαι οἱ, τα  ΚΙΈΡᾳ᾽ ϑ.ν 
18. ΕἸΚΣ γτιμ ἀδ ΑὈΒοΩγ, (-δὲς ο) κληϑῆναι ἅδον λεχϑῆναι α', ἀοο} τόη 

αἱ σοβίσ μη; κληϑῆναι τοῦ. 19, δὲ 61 6977 εἰς τὸ ὃ (τὸ δ} 4) Οοἀά,, 
σαυροπεδίδας (-δὲς ἃ ο) Οοαά. σαυρ. κληϑ. [6] χ 

21---28. ᾿4μ. ὈΪδ δηλοῖ ἃ" δπὶ υπίθτῃ Ἀδηα, καὶ Ὀ8 τροφήν ἀἦἶ ᾿1ηΚ8 ἀδνοι 
21, ἐθνικὸν ἦν υ τὸ νοῦ ἕνα [61 ἦτ μάξαν 8 22, καὶ ἴδ}, ἅμα 
ξόνες οἱ 818 ποὺθ (]οββῈ δοϑζ τοί. νυ χ 23, ἤγουν τορι νχ 
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Εἰγτρο]. Θϑπαΐη.3 14) ““μάδιος᾽ ἐπιρρηματικῶς, ἅμα τῷ προ[ελϑεῖν]. ἀπὸ τῆς ἅμα παρά- 

ΕγτηΟὶ. Οϑουίῃ. 

Οεΐος 18, 8 

ΕἸ ΠΟ]. 
Οοηυΐη. 4 (Ὁ) 

Οφὀηοΐη. Ὁ (9) 

Οτείοι 1δ, 16 

γωῶγον καὶ τοῦ διος, καὶ πολὺς ὁ τοιοῦτος χαρακτήρ. 
10) ᾿Δλῶ" σημαίνει τὸ πλανῶ, [τὸ παϑητικὸν ἀλῶμαι.] ἀλώμενος ἡ 

μετοχή παρὰ τὸ λῶ γέγονεν, ζῦπερ» ἀφαιρέσει ἀπὸ τοῦ ϑέλω τὸ αὐτὸ ση- 
μαίνοντος᾽ ὅπερ [κατὰ] σύνϑεσιν [(τὸ}] ἀλῶ᾽ οἵ γὰρ πλαν[ώμενοι ὧν οὐ 
ϑέλουσιν] ἐπιτυγχάνουσιν. ἁλῶ τὸ συλλαμβάνω --- ὅπερ Ὅμηρος ἁλώω 
ἔφη [.»ἤ κεν ἁλώω“ (1]. 11, 400). παράγεται δὲ ἀπ᾽ αὐτοῦ καὶ τὸ 
ἁλίσκω --- εἴρηται] παρὰ τὴν ἅλα, [τὴν] ϑάλασσαν͵ ἀπὸ [τοὺς] κατὰ ϑά- 
λαόσαν λαμβανομένους [πρῶτον ἁλίσκεσϑαι νομίζοντας. 

[0]. 1551 
16) ᾿“μαϑής᾽ παρὰ τὸ μὴ ἔχειν μάϑησιν μέτρου. 
11) "ἅμαϑος᾽ ἡ τῆς πεδιάδος ἄμμος ἢ κόνις" ἧς οὐκ [ἔστι] μαϑεῖν 

μέτρον ἢ ἀριϑμόν. 
18) [3μαϑύ]νειν᾽ παρὰ τὴν ἄμαϑον, κόνιν ποιεῖν. [ [Ὅμηρος] »ἄν- 

[δρας] μὲν κτείνουσι πόλιν δέ τε πῦρ ἀμαϑύνει“ (1]. 9, 598). 

19) ᾿“μαϑύνει" παρὰ τὴν ἄμμον, οἷον κόνιν ποιεῖ. 
20) ᾿“μαιμάκετος᾽ ὃ μακρός" παρὰ τὸ μῆκος" καὶ Ὅμηρος .ἷστὸν 

ἀμαιμάκετον“ (θα. 14, 311). ἐκ γὰρ τοῦ μῆκ[ος] γίνεται μαμάκετος 
καὶ πλεονασμῷ τοῦ τ μαιμάκετος καὶ μετὰ τοῦ ἐπιτατικοῦ ἃ ἀμαι- 
μάκετος. ἀμαιμάκετον δὲ ἄμαχον, ἀνυπόστατον, μακρὰν καὶ φοβεράν, 
ἢ ἀπροσμάχητον καὶ μεγάλην. ἀπὸ τοῦ μαιμῶ, ὃ σημαίνει τὸ προ- 

ϑυμοῦμαι. καὶ μετὰ τοῦ στερητικοῦ ἃ ἀμαιμάκετος. 

21) ᾿“μαλδῦναι" παρὰ τὸ μαίρω μαρῶ, ἀφ᾽ οὗ μαραίνω" κυρίως 
ὃὲ τὸ διὰ πυρὸς ἀφανίσαι. 

22) ᾿“μαλδύνω" τὸ διὰ πυρὺς ἀφανίξω" μαίρω, τὸ λάμπω, ὃ 

1-- - ἀῖ δὴ ππίοϑσγοη Ηδηά, 6} } αοού υχ ἐπίρρημα Ὺ ἐπιρρηματικοῦ 
ἑ ἅμα τὸ Οτοί. προσελθεῖν γ8 προελθεῖν ΚΕΪΚαΐκ παρελθεῖν Ἰποραᾳἶ 

τοῦ ἅμα ν᾽ παρὰ ἀ" παραγωγῆς κ τοί. τοῦ δὲ ν 

8-ὃὁ,.. ἀἶ ἀπ υπίοχῃ Ηδπὰ (᾿4λῶ νψῶῦ δυΐ ἀθυβθὶ θη ϑβοιύθ δἰ ζαοσάμθη) [6] 
Βου δοϑύ χορ 8. σημαίνει τὸ πλανῶ 6]}Ὃὺ νν 5 τὸ πλανῶ ἴδ] Κ ἈΣΚΙσ; 
ΓΓ πλανῶ 1ὕοςκΚο αὸ τὸ τοῦ παϑ. [6 1 Σ 8. 4. ἡ μετ. ἀλώμενος Β 4. παρὰ 
τὸ ἀλῶ ννϑ 4. ὅ. σημαίνει ΚΆΪΚΣ σημαῖνον Ὑ ὅ. τὸ] τῆς 8 
ὅ. 6. ᾧ οὐ ϑέλ. - ὧν ἐθέλουσιν ἀποτυγχ. να 5 1. δὲ [6}}ὐ 5 8. εἴρηται 
δὲ νν 5 τοὺς] τοῦ τοὺς ψ᾿ τοῦ 5 9. ἁλίσκονται κ (ἢ) ψομίξοντες 
ΒΆΣΚΙΏΣ νομιζομένους ἃ νομιζόντων αθπυΐῃ. 

11. μέτρου] μετὰ τοῦ στερητικοῦ ἃ ν τἱομς 

12--18, ἀ' πρῦθη ἀθσὺ γουθη (ἼΟ886 18. μέτρον δ] σΣ (9) 

14--ὀἰ116. ήμαϑ. Ὀΐδ ποιεῖν ἃ 81} ἸἸΠΚοὴ Ηδπᾶ ποῦθῃ ἀδθγ ΓΟ]σοηάθηῃ (]Ο8860, 
ὅὄμηρος Ὀ1 ἀμαϑύνει 8 ΟὐΟΥ ἃ’ ἀδηβοὴ τοῦ δηάργου Τιηΐο ἄνδρα (τοί. ν 
16. κτείνωσι ἃ οὐοΥΓ ἀῤ δέ τὲ] καὶ Οτοί. δὲ καὶ ν 

16. ᾿ἡΜμαϑύνειν ἀοο. κἂν τὸ τὴν ἄμμον ὰκ τὸ ἄμμον ν ἢ κόνιν 
ὑγοῦς ν ποιεῖ ἃ ποιεῖν αἀ16 ΑὐΒΟΒγ θη 

171. καὶ ἀδ 18. ἐκ Ὀ18 μῆκος ἃ μαιμάκετος ν 20. μαιμάκετον᾽ 
ἄστατον ἄμαχον Υ δέ ἐστιν 'ο9 μακρὸν ν [68] ὁ φοβερὸν ὃν 
22, ἀμαιμάκετος ὁ πρόϑυμος α΄ὁ9 

28. ἀφ᾽ οὗ καὶ μι ὁ 244. ἀφανίσαι ἃ 

--"-ὠ 

10 

15 

20 



10 

15 

20 

“δ 

ΕΤΥΜΟΙΟΘΙΟΌΜ ΟΥΠΒΙΑΝΌΜ. 118 

μέλλων μαρῶ, μαλῶ, ἀμαλῶ, παράγωγον ἁμαλύνω, καὶ πλεονασμῷ τοῦ 

ὃ ἀμαλδύνω. 

93) ᾿Δἀμαλϑείας κέρας" τὸ ϑει δίφϑογγον. ἡ Ῥέα τεκοῦσα τὸν ἙἘρίτι. Απ. Οκ. 

“1ἰα δέδωκε τῇ ᾿“μαλϑείᾳ τρέφειν" ἡ δὲ οὐκ ἔχουσα γάλα αἰγὶ ὑπέ- ἜΠΟΣ 
βαλεν αὐτόν, ὅϑεν αἰγιοῦχος ἐκλήϑη. ὃ τοίνυν Ζεὺς τὴν μὲν αἷγα 

κατηστέρισεν ἐν τῷ οὐρανῷ, τὸ δὲ ἕν τῶν κεράτων ἀφελὼν τῇ 
᾿“μαλϑείᾳ δέδωκε παρασκευάσας αὐτῇ γενέσϑαι πᾶν ὕπερ αἰτήσει 
διὰ τοῦ κέρατος. ὅϑεν καὶ τοὺς εὐδαίμονας ᾿“μαλϑείας κέρας ἔχειν 
φαμέν. 

24) ᾿“μαλϑεία" ἡ τροφὸς τοῦ Ζιός" παρὰ τὸ μὴ μαλϑάσσεσϑαι 
καὶ ταπεινοῦσϑαι. διὰ τοῦτο καὶ τὸν «Ἡρακλέα καρτερικώτατον γε- 
νέσϑαι. ἔχειν αὐτῆς τὸ κέρας. καὶ εἰς τὸ ἘἘγχείῃσι" 

20) ᾿Δμαλθεία. ἡ τροφὸς τοῦ Ζιός. Καλλίμαχος. σὺ δὲ ϑήσαο Ειγια. Θοπαίη. 9 
πίονα μαξὸν αἰγὸς ᾿Δμαλϑείης““ ([. 48). οἵ σίδοι φασὶν πεπλάσϑαι τὺ 
ὄνομα. εἶναι γὰρ αὐτὴν ἀμαλακιστίαν, παρὰ τὸ μὴ μαλάσσεσϑαι. διὰ 
τοῦτο καὶ ἩΗρακλέα, καρτερικώτατον γενόμενον, ἔχειν αὐτῇς τὸ κέρας ἐμυ- 
ϑολόγησαν. 

20) [᾿“μαλή᾽ ἁπαλή ἡ] δὲ λέξις ΜΜακεδόνων᾽ ὅϑεν καὶ προμάλη Ἐἰγαι. Θοπαίη. 8 
εἴρηται [ἡ πρὸ τοῦ δέοντος αὐξομένη μυρίκη. μαλεῖν γὰρ τὸ] αὔξειν. [καὶ 
ὃ τριχῶν ἔχων] αὔξησιν μάλη. 

21) ὩἉμαρτόντας᾽ ἐκ τοῦ ἁμάρτω βαρυτόνου. 
28) ᾿“μαμαξύς᾽" ἡ ἀναδενδράς" παρὰ τὸ ἀμμίξαι. ἡ συνδεδε- ἘιϊγτιΠϑηπία. 10 

μένη ἀναδεσμοῦνται γὰρ αἴ ἀναδενδράδες" ἀμμαξύς, καὶ πλεονασμῷ ϑω, 
τοῦ ἃ ἀμαμαξύς. 

29) ᾿“μᾶν᾽ εἰς τὸ 'Ζμη καὶ ᾿Ζ4μῶ. 
90) ᾿ζμᾶν" παρὰ τὸ ὁμοῦ ἐπισπᾶν ἤτοι κόπτειν ἐπὶ τὸ ϑερίξειν. Οτίοι 110, 39 

1. παράγωγον καὶ ὁ παράγωγον δὲ α 

8. πΠ80}} δίφϑογγον δον ἀογ Ζθὶ]α οὐκ (ἢ) τοῦ ϑεῖα ἃ ἐκ τοῦ θεία πὶ Τοχί Σ 
4, μὴ ἔχουσα ἃ αἴγει ἃ. α ο. κ. Οτοί. 6. καϑιστόρησεν Οοαά. 7. αὐτὴν 
(οαα. αἱ τή ο αἰτῇ ὁ 8. 9. ἔχειν φαμὲν υπὰ γὸῃ ἀσοΥ υπτητο! ὈΔΓ 
[οϊσομάθη 6]. 26 ᾿ἡμαλϑεία Ὀ18 αὐτῆς τὸ κέρας δὰ Βαπὰ κἷ 

10 --12, 6810 ἃ (2) σοῦ. ν 10. μαλϑάσεσθαι ἃ μαλϑάσασθαι 6 11]. ἡρα- 
κλέα ἀ αὖὺ8 ἡράκλην τὸν 010 ὁ τὴν ἡρ. 9 12. Φ ΊΒομ 6 γενέσθαι ὑπὰ 
καὶ 4106 Ζ6116 ἔγοι μϑίαθθβθοῃ ἃ ἔχειν Ὀ18 κέρας ἀϑ γενέσθαι τὰ γενόμενον 
νοῦ. «αἴ ἘΓΧΕΙΗ(Η οἄον ΝΙΣΙ ἃ ἐγχείνισι ς- ἐγχοίνισιν 6 ἀγχοίνισι ὁ 

18---117. ἃἶ ποῦϑπ 6]. 2338 ᾿ἡμαλθίέα κα 18. τοῦ διὸς παρὰ τὸ μὴ μαλϑά- 
σασϑαι ἢ ταπεινῶσϑαι καλλίμ. ν ϑήσασ αοο.Κ ἢ 14, ἁμαλϑείας Οτού ν 
ἀμαλϑείως 'ἂὸό εἰσὶ δ᾽ οἵ ὁ5. ἃ τι μέρ 15. μαλϑάσασϑαι α μαλθάσσεσϑαι ο 
16. τὸν ἡρακλέα α οὐτοῖ.ν τὸν ἡρακλὶ κα καρτερικ. ἔχειν γὰρ αὖτ. δ ο 

18---20. ἀδ δὰ ΟΌθτη Ηδηα 19. αὐξουμένη αοο.κιϊν μυρίκως δ 

21. ἃ πδοὸἢ} ἀδὺ νοτῖραῃ 6]. δὰ οΌθση Βδπα, 61]. ἔθ]ῦ ς σοὺ. τοῦ 86 }}} 
ἃ ἁμαρτὼ βαρύνεται ἃ ὁ 

92, ὁ συνδεδεμένος (-νως) ἃ 6 28. καὶ 916}ὃ ν ᾿Δμμαξύς πλεονασμῷ τ. 
ἅ ἀ. 418 πϑὺθ ΟἹ. κ 

20, ἡ (Ὁ) κόπτειν ἃ 2 ΠΊΒΟΠΘη ἄθηῃ ΖΘ] 0 
Βοἰιχοπδέθοίῃ, Οοβοῖ. ἃ. ατίθοϊι. ἘΠῚ πιο] ορίκα. ὃ 



Οτΐου. Ἐπ. ααά. 

61), 36 

Οτΐοι 115, 18 

«4ἱμωδεῖν- 
Εΐγῃα. 63]. 16 

114 ἘΤΥΜΟΙΟΘΙΟΌΜ Οαὔθιανῦμ. 

91) ᾿Δμαξιτόν᾽ ὁδὸν δημοσίαν. 
82) “Ἅμαξα᾿ παρὰ τὸ ἄγω ἄξω (ἄξα) καὶ ἅμαξα. κυρίως οἷ τροχοὶ 

καλοῦνται ἅμαξα᾽ παρὰ τὸ ἅμα ἄγειν, ὡς δόξω δόξα, βήσω βῆσα καὶ βῆσσα 
καὶ γνώσω γνῶσα καὶ ἀμοιβῇ καὶ διπλασιασμῷ γλῶσσα. ἢ παρὰ τὸ ἄγεσϑαι 
ὑπὸ τῶν ταύρων. 

82) ““μαξα" παρὰ τὸ ἄγω ἄξω ἄξα καὶ ἅμαξα, ὡς ὁμοῦ ἄγουσα. 

94) ““Ἵμαξα᾽ ἀπὸ τοῦ ἅμα ἄγειν" ἁμάαξά τις οὖσα. [[ καὶ ἄλλως ἄγω, 
ἄξω, (ἄξαν, ἅμαξα σύνϑετον. 

80) ᾿“μάρα᾽ ἀμάρη᾽ ἡ ὑδρορροά᾽ παρὰ τὸ μὴ ἐᾶν τὰ πεφυκότα 

{παρ᾽ αὐτῇ μαραίνεσϑαι. καὶ εἰς τὸ ᾿“μαρυγάς. 
86) ἸΦρέωνος᾽ ᾿“μάραντον᾽ παρὰ τὸ ἅμα ῥεῖν. ὅτι οὐχ ἐᾷ τὰ 

- ἐγράφη. 
51) ᾿“μάρας᾽ ὀχετοῦ ἢ τάφρου ἢ ὑδρορροῆς, διὰ τὸ τὰ ἐν αὐτῇ 

ὄντα φυτὰ ἀμάραντα Κεΐναι». ἢ παρὰ τὸ ἅμα καὶ [(τὸ}}] ὁμαλῶς 

ῥεῖν. ἢ παρὰ τὸ τῇ ἄμῃ αἴρεσϑαι καὶ ὀρύττεσθϑαι' ἄμη δέ ἐστιν 

ἐργαλεῖον οὐκοδομιχόν. τὸ σκαφίδιον. 

388) ““μαρτή᾽ ἐπίφρρημα᾽ τὸ ὁμοῦ. - καί φησιν "Ἀρίσταρχος ἐκ 

Εἰστ, σθαι, τοῦ ἁμαρτήδην κατὰ συγκοπὴν ἁμαρτή. καὶ ὀξύνεται. ἀντίκειται δὲ 

«ἀϊἹμωδεῖν- 
ἘΞ ΠΟ]. 618, 40 

αὐτῷ ἡ παράδοσις μετὰ τοῦ ἱ οὖσα. ὁ δὲ Ἡρῳδιανὺὸς ἐκ τοῦ ἅμα καὶ 
τοῦ ἀρτῶ ἁμαρτῇ καὶ ὁμαρτῇ. 

99) “μαρτία' ἡ ἀποτυχία τοῦ ἀγαϑοῦ" παρὰ τὸ μάρπτω. τὸ 
καταλαμβάνω, μαρπτία καὶ ἁμαρτία μετὰ τοῦ στερητικοῦ ἃ. ἐξ οὗ 

καὶ τὸ ἥμαρτον, ὃ σημαίνει τὸ ἀπέτυχον τῶν ἀγαϑῶν. 

1. μοῦθῃ 6]. ὅ1 υπᾶὰ πδοὴ 80 81 τγϑοβίθῃ Βαπὰ ἃ ὃ ᾿“μαξητόν Οοἀά. 
δημοσίαν οὗδγ σημασίαν Οτγοῦ., ἀδηπδοὴ 7. 8 καὶ ἄλλως Ὁ18 ΒΡῚΡ τον τοί. ν 

ἃ---ὃ. 41ὼ ΟΌΘΥθη Βαμα Ῥ80Β 6]. 834 ἀ! ῶ. ἄξα Βαὺ ν . ὃ. κυρίως ὈὉ18 
ἅμαξα ἴδῃ]0 Οτοί. ν κυρίως δὲ ')΄68 8. ῃὙ βήσσω βήσσα νυ 4 γνῶσα] 
γνῶσσα ἃ" 406.Σ. τού. ν διπλασιασμῷ) πλεονασμῷ ν 

0. ἄξα 610 τού ν καὶ ἄμα δ 

1---8. 6]. ἴῃ ἀ 5 Σ΄ Ιγη8), 81 ΟΌοτη δηα π80} 6]. 27 υπὰ δῖ ᾿ἱ ΚΘ ΠΟ} 96: 
καὶ ἄλλως 18 σύνϑετον 8 οτβίοσ ϑί8]]6 ἃ γϑορηΐβ 418 Νιεαομίσζης, δὴ σΌΤΘΙ ΟΣ 
ἀὐ Οἰπῖσα ΖΘ1]6ὴ ἰἱθῖοσ 7. ἁμάαξ ἃ3. ἃ ο6 (Ὁ). Σ. Ογοῖ. ἅμαξν καὶ 6} ἀΣ 
8 2 ΜΘΊΟΣ δ[6]]6 1. 8. καὶ ἄλλ. Ὁ18 σύνϑ'. ἔθ] βονθς ο ἄγω ἴθμϊ]ύ ς (τού ν 
ὃ. ἄξα ς ἴῃ Ταχὺ, ἀδὴπ ἅμαξα σύνϑ. ἅμαξα παρὰ (-:Ξ 6]. 82) Ὀ1Ϊ8 καλοῦνται 
ἅμαξα δι Βαεαπὰ :' 

9. ἀμάρη ἡ ὑδρ. ὰἀ δῃὶ Βαυά. ἦἅμ. τὸ σκαφίδιον παρὰ τὸ μὴ ἐὰν ἀμάρη ἡ 
ὑδρ. παρὰ τὸ μὴ ἐὰν τς ᾿Αμ. τὸ σκ. παρὰ τὸ μὴ ἐὰν... .. υπὰ χζυχῃ 'ΟΒ]α [8 
᾿ἡμάρη ἡ ὑδρ. 8}8 ποὰθ 61]. ν (γᾳ]. ζὰ Ζ6116 16) παραπεφυκότα ἃ Σ 

11. ᾧ ἃ" δὲ (νου ΑἸ. 837) )αοὁ 196 1} ὃς Ογού ν παρὰ τὸ ἀμβρεῖν (ὀμβρεῖν τ) 
Ο(οἁά. 11. 12. ὅτι ὈΪ18 ἐγράφη ἔθ] ἃ 866 ὅτι οὐκ ἐᾷ τὰ πεφ. αὐτῇ μαρ. Οτοῖ. ν 

18. ὀχετὸσ ἢ τάφρος ἢ ὑδροροὴ ἃ") υπὰ ΑὈΒΟΒΥ ἔθη (ὑδρορόης Σὺ τὰ πδΟὴ 
ὄντα ἂχ 16, τὸ σκαφίδιον ἃ πρΌθῃ Ζ6116 11 Φ΄, [6 }}0ῦ α οὁ τοῦ. υπὰ Ηἴοσ κν 

11. Ἁμαρτή ἃ' Ὡμαρτῆι ἂχ 18. ἀποκοπὴν Οτοῖ. 18. 19. ἀντίκειται Ὁ18 
οὖσα ἀ5 2 ΊΒΟῆΘη ἄρῃ Ζ61]6ὴ 19. διὰ τοῦ 1 καὶ 20. τοῦ ομΪὶ κα ἀρτὼ] 
ἁμαρτῶ ὁ ἀἁἀμαρπτῶ 6 ἁμαρτῇ]) ἀρτὶ ς καὶ ὁμαρτῇ ἃ 

21. Ὡ8Δ0}} ἁμ. ἀ" κυρίως, ΔΌΘΙ γοη ἀδ 860] 080 βθδβίγο θα τοῦ ἀγαϑοῦ ἀδ 
ἵπ ΚΊΘΙΠΘΣ ὕοϊκα 22 ἃ ἴδῃ] ὁ 22. ῶ28. ἐξ οὗ Ὀ1 ἀγαθῶν ἃ" δι᾿ 
οὗ καὶ Σ 
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40) [᾿“μαρτία κυρίως [ἡ ἀπο]τυχία᾽ παρὰ τὸ [μάρπτω] ἀμαρπτία Ἑϊστω. Θϑπαίη.13 
[καὶ ἐλλείψει τοῦ π|] ἁμαρτία, [ἡ ὃ [(μὴ}] βούλεται μὴ μάρπτουσα, ὅ 
ἐστιν ἐπιτελοῦσα᾽ ἔνϑεν καὶ μάρτυς, ὁ μάρψας καὶ εἰδὼς τὸ ἀληϑές. ἢ} ἢ 
ἀπαρτία,)] παρὰ τὸ ἀρῶ, σημαῖνον τὸ ἁρμόξω, πόρρω οὖσα τοῦ συνηρμόσϑαι 
ὦ βούλεται, τῆς ἀπό τὸ ἄποϑεν δηλούσης. 

41) Πόϑεν ἁμαρτία; ἐκ τοῦ βροτός βροτία καὶ μετὰ τοῦ στερητικοῦ 
ἀβροτία καὶ ἁμαρτία. 

42) ᾿Δμάρα' τὸ ὑδραγώγιον τὸ ἐπὶ τοῦ ἐδάφους. διὰ τὸ περὶ τὰς Οτίου 11, 35 
αἱμασιὰς ῥεῖν. ἢ ὅτι οὐκ ἐᾷ τὰ παραπεφυτευμένα αὐτῇ μαραίνεσϑαι. 

10 48) ᾿Ἁμάρη᾽ ἡ ὑδρορροὰ καὶ ἀπόρροια, ἧ ἀπορροὴ τοῦ ὕδατος. 

44) ᾿“μαρτοεπής᾽ ζήτει εἰς τὸ ΖΔαΐφρων. τὰ παρὰ τὸ ἁμαρτῶ Ἐρίαι.. Αποοὰ. 

συντεθέντα διὰ τοῦ ὃ καὶ διὰ τοῦ ἱ γράφεται, διὰ μὲν τοῦ ὁ ὡς ὙΞΡΎ ΤΩΣ 
τὸ ἁμαρτοεπής. διὰ δὲ τοῦ 1 ὡς τὸ ἁμαρτίνοος. 

[ΕὉΪ. 1611] 

45) ““μαρτῶ᾽" εἰς τὸ Νημερτές. 

Ἰ «Ἱμαρίτάς ἁμαρτάδος᾽ ἡ ἁμαρτία]. 
41) “Δμαρτωλός᾽ ἐκ τοῦ ἅμα ἐπιρρήματος καὶ τοῦ ἀρτῶ ῥήματος, τοῦ 

σημαίνοντος τὸ διαχωρίξομαι, ἁμααρτῶ καὶ ἐν συγκοπῇ ἁμαρτῶ καὶ ἁμαρτω- 
λός. -- Οἔχει καὶ τὸ ζ προσγεγραμμένον, καὶ Ὅμηρος οοἁμαρτῇ δούρασιν 

30. ἀμφί“ (1]. 21, 162). 
48) ᾿Ἁμαρτωλός" ἐστὶν ὃ παραβαίνων τὰς τοῦ ϑεοῦ ἐντολὰς καὶ ὁ 

τοῖς μέσοις παραλόγως κεχρημένος. 
49) ἥμβων' κυρίως τὸ χεῖλος τῆς λοπάδος. ο«τολλῶν ἤδη λοπάδων Ἑιγπι. Θὁμαία.89 

τοὺς ἄμβωνας περιλείξαςΞς (ΕΡο]. ΕὟ. ὅ2 Κ) λέγονται καὶ οἵ] ὀρεινοὶ 
καὶ [ὑψηλοὶ] τόποι .,»ἐπ᾽ οὔρεος] ἀμβώνεσσι““ (Κ4|]. ΕῪ. ἀη. 10). παρὰ τὸ 
βῶ βών, ὡς γηρύω Γηρυών, καὶ ἀνάβων καὶ συγκοπῇ ἄμβων. παρὰ τὸ 
ἄνω βαίνειν. 

δι 

ἈΝ] 

"ὦ δι 

τῷ ωι 

1-.-ὅ, ἂχ ὅτ Ἰῆκθὴ Βαμπά, γσορ ἢ ἀπαρτία 8πὶ υπίοτβίθῃ Βαμπᾶ δηάρθγθ 
Ηδπὰ (Ὁ) 1. ἀμαρπτία] ὀμαρτία ἂχ (Ὁ ἀκαρπτία κα 2. ἡ] ἢ Οοἀά. ὃ μὴ 
βούλ. μὴ δ} αθμυϊη. δγβίθβ μὴ ἴθ]ῦ σ. τού. ν 8. μάλῳφας ν᾽ τὸ σημαῖ- 
ψον ΚΞ ὅ. ὃ βούλεται 4οο το. ν τοῦ ἄποϑεν τ ν 

6---1. ἀξ ἅτ ἀπίοσῃ Βδηὰ ἄρον 8--- 1. πο! ἁμαρτία ὨΟΟΙ ΘΙΏΤηΔ]: 
ἐκ τοῦ βρωτὸς βρωτία καὶ ἁμαρτία « 

8--9. ἀδ ὅτὼ υπίοτῃ Βαμα ἅδον 6]. 41 ἔθ]: Οτού. 8. ὑδραγωγε τὸ ἃ 
ὑδράγωγον 8 ὁ ἐπὶ ἐδάφους ν τὸ περὶ ἴσο} ὦ ὁ 9. ἣ ὅτι ἂς δοΥ 
ΔΒΌΓ πεφυτευμένα '66 

10. ἀδ᾽ πδὸὰ ΟἹ]. 42 δὴ υπύογῃ Βαμα [δ] Ογοῦ. ἢ ἀπορροὴ δα ὁ 
, 12. τοῦ ὃ μικροῦ Οτοῖ. ν διὰ τοῦ ὃ καὶ [6}}}ὺ  Σ καὶ τοῦϊ ο 18. ἁμαρ- 

τίνον 
16. ἃτὰ ΟΌΘτ Βδπα τϑορίβ ἀχ Ὡθῦθὰ 47 ἉὩμαρτάς ἴρο] )'οὸ Ἁμαρταά- 

δηλὸς 6 
απο 

11---20. ἃϑ δ) Οὔτ δπα 18. τὸ σημαῖνον Οτοί. διαχωρίζομαι ἃ 
ἀποχωρ. ε Οτοί. ν (υἹ6]]ιομὺ διαχειρίξζομαι Ἀέμα 89 8 ηάογοσ 6]) 19. ἔχει δὲ 
καὶ Οτοί. ν 20. ἀμφῇῆ κ Ἰἴο8 ἀμφίς. 

21--22 ὨῸΓ ἰὴ Σ 
23- 27, ἀδ δὼ οὔσῃ υπὰ γτοομίθῃ Βαμα πδ0} 6]. 41] 61. 6} ἃ ο ὁ σοί. 

Ἄμβων᾽ παρὰ τὸ ἄνω βαίνειν ἄμβων. ἔστι κυρίως κε (118 6]. 72) 28. 34. πολλῶν 
Ὀ18 περιᾶ. 68} ΝΞ 24. περιλείχας ἃ περιλείχασι ς παραλείχασι νυ λέγον- 
ται δὲ καὶ Φὅ. πδοἢ τόποι: καὶ ἄλλως ἄμβων παρὰ τὸ ἄνω βαίνειν (ἐπ᾽ 
οὔρ. ὈΪ συγκοπῇ ἴ6}}}) Μ΄ ἀμβώνεσι κα 26. γυρῶ γυρῶν νΥ ἀναάβων) ἀνάγω 
ἀν καὶ ἐν συγκινῦ 
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“«Ἵϊμωδεῖν- 
Ἐτγπιοὶ, 618, 41 

γα]. Ετγπι. 
Οσϑμποΐπ. 41 

Οτΐου 10, 18 

116 ἘΤΥΜΟΙ,ΟΘΙΟΙ͂Μ ΟἸΌΙΑΝΌΜ. 

50) ᾿“μαρτοεπής τὸ τὸ μικρὸν διὰ τί; τὰ παρὰ τὸ ἁμαρτῶ συντι- 
ϑέμενα διὰ τοῦ ὃ μικροῦ γράφεται καὶ διὰ τοῦ τ, διὰ μὲν τοῦ ὃ ὡς 
ἁμαρτοεπής. διὰ δὲ τοῦ ἱ ὡς ἁμαρτίνοος. 

51) ᾿ἁμαυρούμενοι" σκοτιξζόμενοι᾽ ὕϑεν καὶ μαῦρον τὸ μὴ διαφανές. 
52) ᾿Δμαρυγὰς καὶ ἀμάρυγμα' τὰς τῶν ὀφθαλμῶν ἐκλάμψεις. 

σημαίνει καὶ τὰς τοῦ μετώπου ῥυτίδας, αἵτινες εἴρηνται διὰ τὸ 

ἀμαυραὶ καὶ ἀλαμπεῖς εἷναι. ἢ παρὰ τὸ ἀμάραις ἐοικέναι, τουτέστιν 
ὀχετοῖς᾽ ὥσπερ γὰρ ἐκεῖναι τὸ ὕδωρ οὕτως αὗται τὸν ἱδρῶτα μετά- 

γουσιν ἐπὶ τὰ κατώτερα μέρη τῆς κεφαλῆς. ἡ δὲ ἔκλαμψις εἴρηται 
παρὰ τὸ ἀμαρύσσω. ἀπὸ γὰρ τοῦ μαίρω. τὸ λάμπω, γίνεται μαρ- 

μαίρω ἐν διπλασιασμῷ, εἶτα παράγωγον μαρύσσω, πλεονασμῷ τοῦ 

ἃ ἀμαρύσσω καὶ ἐξ αὐτοῦ ἀμάρυγμα. 
ὕ8) ᾿“μαρύσσειν" φωτίξειν᾽ παρὰ τὸ μαρύσσω, καὶ κατ᾽ ἐπέχτασιν 

ἀμαρύσσω. : 
04) ᾿“μάρυγμα" σημαίνει τὴν λαμπηδόνα τοῦ φωτός" παρὰ τὸ 

ἀμαρύσσω. τὸ δὲ ἀμαρύσσω παρὰ τὸ μάρμαρον. τοῦτο δὲ παρὰ τὸ 

μαρμαίρω. τὸ λάμπω, τοῦτο δὲ παρὰ τὸ μαίρω κατὰ ἀναδιπλασια- 

σμόν. καὶ εἰς τὸ Σμαραγῶ. 
00) ᾿Αμβλύς" ὃ μὴ εὐϑετῶν εἰς πόλεμον σίδηρος (μῶλος γὰρ ὁ πό- 

λεμος. καὶ ὡς ἵππος ἱππύς, οὕτω μῶλος μωλύς, καὶ συγκοπῇ καὶ πλεο- 

νασμῷ τοῦ β ἀμβλύς. 
60) Ἡσίοδος" ᾿Αμβολιεργός (. ἃ. Τ'. 418) ὁ τὰ γεωργικὰ ἀνα- 

βαλλόμενος. καὶ ἀμβολιεργός ὃ ὑπερτιϑέμενος, βραδύνων εἰς τὰς πράξεις. 

51) Ὦ ̓ Αμαυρός" ἐκ τοῦ μαίρω, τὸ λάμπω, ἐξ οὗ καὶ μαρ- 
μαίρω. ἐκ τοῦ οὖν μαίρω, τὸ λάμπω. γίνεται μαιρός, καὶ τροπῇ 

τοῦ τ εἰς ΄ὖ καὶ μετὰ τοῦ στερητικοῦ ἃ ἀμαυρός, ἤγουν ὁ ἀλαμπὴς 

καὶ σκοτεινός. ἐξ οὗ γίνεται ῥῆμα ἀμαυρῶ. 
8) ᾿Ψμαυρόν" ἤτοι τὸ μὴ δρώμενον, ἢ τὸ μετὰ αὔρας φερό- 

μενον. ἢ τὸ ἀλαμπές. παρὰ τὸ μαίρω, τὸ λάμπω, ὅϑεν τὸ μαρμαίρω. 
ἢ ἐκ τοῦ μαῦρος μαυρῶ καὶ κατὰ στέρησιν ἀμαυρός, ὁ ἀλαμπής. ἢ 

παρὰ τὸ μαίρω, μαρμαίρω, ὡς καίω καύσω. κλαίω κλαύσω. 

1-8. ἀχ τὰ ΟΌσγ Βδπηὰ, ἔθ] τοῦ. ν 8. ἁμαρτίνος κ 
4. ἃ" 4τὰ υπΐογῃ απα μὴ ἴδ] Οτοί. 
ὅδ. ἀμάρυγμα ἃ' ἀμαρύγματα ἃ υπὰ ΑὈΒοΩγ. 6. καὶ] δ Δοόὸ 7. ἀμα- 

ραὶ Σ 9. ἔλλαμψις αοὁ9 10. μαρύσσω 'ὁ ἃ' ἀμαρύσσω ἃ ἀπὸ γὰρ τὸ 
τοῦ. 11. 12. πλεονασμῷ ὈΪ8 ἀμαρύσσω ἴθ]ὺ ν 12. ἀμάρυγμα)] ἀμαρύσσω 6 

18. φωτίξειν ἃ" οὐογ ἀἱ θΟΥ ἀδγ Ζ6116 
168---18. παρὰ τὸ ὈΪ Σμαραγῶ ἴρμὶὼ 171. τοῦτο δὲ π. τ. μαίρω ἀἿ] ἢ 

παρὰ τὸ μαίρω (τὸ δίχὺ ν 610) μαρμαίρω ἃδ. ἃ 69. Σ. Οτού. ν 18. εἰς τὸ ἀμα- 
ρυγῶ κα μαραγῶ Οτεί. ν 

19---91. ἀχ δἴὰὼ τοοβίοῃ Ηδηᾶὰ ποῦθῃ 6]. ὅ8. δὅ4ά. ζἔροηῃ]ὺ ἴῃ ἄδθῃ ΑὈΒΟὮΓ. 
990.-. 08, ἀχ 41ηὴ τοομίρῃ Βαμπὰ υπΐον 6]. δδ Ψῷ6}} 4 60.:. Οτο. ὩἩΗσίοδος 

ἔθ ν 6 γεώργια ἂὃΐἷν 28. ἀναβαλόμενος ἃ ὑπερθέμενος καὶ βριν 
94. Χ πὰρ ἀΕ δι᾽ οὗ καὶ κα 26. ἃ Γ0]ὲν 481. ἀμαυρῶ ῥῆμα ν 
29, ἢ τὸ ἀλαμπες ἀκ. ἂν τὸ ἀλαμπές 469 ὅϑεν καὶ τὸ μαρμαίρω 5 Ἀ 

81. ὡς τὸ καίω ν καὶ κλαίω 8ο 
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ὅ9) μβη᾽ τὸ χεῖλος τῆς λοπάδος᾽ λοπάς λοπάδος ἡ χύτρα᾽ παρὰ 

τὸ ἐν ἀναβάσει εἶναι. 
60) ᾿“μβλύς' (δὸ σίδηρος ὃ μὴ ὀξύς. παρὰ τὸ μῶλος μωλύς, 

μετὰ τοῦ στερητικοῦ ἃ ἀμωλύς, ὃ μὴ ἐπὶ μῶλον, ὃ σημαίνει τὸν πό- 
δ Δεμον, ἐπιτήδειος. καὶ συγχοπῇ τοῦ ὦ καὶ διὰ τὴν ἀσυνταξίαν προσ- 

ϑέσει τοῦ β ἀμβλύς, ὁ μὴ εὐθετῶν εἰς πόλεμον. καὶ εἰς τὸ ᾽4μ- 
Ζσελάκημα. 

61) ᾿μβλυωπία' ἡ τύφλωσις. ἐκ τοῦ ἀμβλυωπός" τοῦτο παρὰ λυ.ο0κχ.11384,81 
τὸ ἀμβλύ, ὃ σημαίνει τὸ ἀσϑενές, καὶ τὸ ὥψ ὠπός, οἵἷονεὶ ὃ μὴ 

10 καϑαρὸν φῶς ἔχων ἀλλ᾽ ἀσϑενές βλέπων. 
θδ, "Ἡμβλυωπέστερον" ἐκ τοῦ ἀμβλύς καὶ τοῦ ὦπα. 
602) ᾿μβλυώττειν᾽ τὸ μὴ ὀξυδερκεῖν᾽ παρὰ τὸ ἀμβλεῖς ἔχειν τοὺς Ἐιγια.Θϑπυίη.86 

ὄσσους, τῶν [δύο σα] εἰς τὸ τ μεταβληϑέντων. 
64) ᾿Ἀμβρόσιος" τὰ διὰ τοῦ τοσ κτητικὰ ἀπὸ πρωτοτύπων [(τῶν)] εἰς Ἐρίπι. Αὐ. Οχ. 

15. οὐ ινόμενα, εἰ μὲν μεταβάλλουσι τὸ τ εἰς σ, [διὰ τοῦ ὦ γράφεται], οἷἦν 1510 
ἀκήρατος ἀκηράσιος ἄμβροτος ἀμβρ[όσιος] εἰ δὲ φυλάττει τὸ τ, διὰ τῆς 
εἰ διῳφϑόγγου γράφεται, οἷον ἀρχέστατος ἀρχεστάτειος Καλλίστρατος Καλλι- 
[στράτειος], [} 

χωρὶς εἰ μὴ ὦσιν ἐϑνικά, ὡς τὸ Βοιωτός, Βοιώτιος. γίνεται δὲ παρὰ 
30 τὸ ἄνβροτος καὶ τρέπει τὸ ν εἰς μ. τὸ ϑηλυκὸν ἡ ἀμβροσία᾽ καὶ ση- 

μαίνει τὴν ἀϑανασίαν. 
65) ᾿Δμβροσία᾽ οἵἷονεὶ ἀβροσία. »»»ὐ γὰρ σῖτον ἔδουσιν οὐ πίνουσιν Οτίοι 80, 26 

αἴϑοπα οἶνον“ (1]. ὅ, 841). ἢ παρὰ τὸ μὴ βροτοῖς δεδόσϑαι, [ὃ καὶ 
βέλτιον]. 

2ὅ 66) ᾿“μβλυώττειν᾽ τὸ τυφλώττειν καὶ βαρύνεσϑαι τοὺς ὀφϑαλ- «Αιμωδεῖν- 
μούς᾽ ἀπὸ τοῦ ἀμβλύς καὶ τοῦ ὕσσω, τὸ βλέπω, ἀμβλυόσσω καὶ ΣΟΥ ΒΥ ΝΗ 

“πτικῶς ἀμβλυώττειν. 

1. Ἄμμην λοπὰς ὉΪ8 χύτρα ἀδ δ Ηδπὰ χεῖλος τῆς λοπάδος ἢ (ἡ κ) 
τύτρα ἀϊ6 ΑὈΒΟΒΣ. 

8. νοῦ σίδηρος ἴπ Βδβυγ ὁ (Ὁ) ἃ [081 ἴῃ ἄθῃ ΑὈΒβοῖσ. παρὰ τὸ ἃ" 
4, καὶ μετὰ τοῦ ν μὴ ευροΐρῦ ἃ ὃ. διὰ τὴν ἀσυντ. ἃ δ1ὴ Ηδηά, πδοὴ 

μ 
τοῦ ὦ οἰηρθογαποί 8.69 (καὶ ἴδ 1] 6) 6. 7. ἀμπλακή ἃ ἀμπλακήματα κ᾿ (τοί. ν 
ἀμπλακημάτων α'690 ὡς ἵππος ἱππύς ἴὰρὺ ν 2Ζὺ 

8. ἡ τύφλ. ἀἶ δτὰ ᾿ἸΠΚοη απ 6] κα ἀμβλυωπίς (-πύς ὶν -πός αὶ Ἀ) 
τ 10. φῶς α' ἅδον ἀοὺ Ζ6116 φύσιν 6 ἀσϑενῶς δο βλέπων ἂχ 
6] καὶ - 

11. ἀἶ δὰ τϑοβίθῃ βαπθῃὰ ἧὄἀμἰβλυωπέστερος Οτοί. 
12-- 18. ἀξ δὴ τοομῃίθῃ Βδηᾶ πϑῦθῃ (]. 66 {68} Σ ᾶνγ παρὰ τὸ ὈὉΪ8 

ὅσσους: ἀττικῶς Υ 12. ἀμβλὺς α'οὁ9 18. εἰς τ δοοι Ὡν 

14. 18. ἀκ (ἀπάθτο Ηδπὰ) Ὧπὶ γοοδίθῃ Εδπὰ 14. τῶν ἴομ]ὺ ὁ ὁ Οτοί. ν 
16. γινομένων Οοαά. καταβαλλουσι ο 171. διφϑόγγου ἴδ] ἂΐ Σ τῆς εἰ 
[ϑ]δ ν γράφεται ἔθ! ὁ ὁ ΠΡΠΟΙΒθΕ ᾿Αρχέστρατος ἀρχέστρατος καλλι- 
στρατος ἀρχεστράτειος καλλιστρατειος 9 19---2] ΠὺῸΡ ἴῃ ἄθη ΑὈΒΟΒ ΟῚ 
19. ὦ τὸ βοιωτὸς κα βοιωτὸς καὶ ἽΒ Οτϑί. 20. ἄμβρωτος 4ο ἄμβροτος ν 96 
καὶ τροπῇ τοῦ ὁ τὸ ν] τὸ ἢ 

22-- 24, ἀΣ ἅτὴ ᾿ΙΏΚΘῊ Ἀδὰ ὨΘΌΘα (ἢ), 70 22. ἔδουσι-πίνουσι κὺ 
28. ἄθωπα α καὶ ἴδ] καὶ 

96. μαραίνεσϑαι 5ΒἠὉ 26. ἀμβλεῖς α ἀμβλῆς Ἂς 
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Εἰστα. Θϑπυΐα. 0 6 ΟῚ) ᾿““μβολάδην" ἀναβάλλων, ἀναξέων. 

Χὐέγηα. θη. 317 

68) ᾿“μβροσία" ἀμβρόσιος παρὰ τὸ ἄμβροτος" τοῦτο παρὰ τὸ 

βροτός καὶ τὸ στερητικὺν ἀ' καὶ πλεονασμῷ γίνεται ἄνβροτος καὶ 
τρέπει τὸ ν εἰς μ᾽ τὸ ϑηλυκὸν ἀμβροσία᾽ καὶ σημαίνει τὴν ἀϑανα- 
σίαν. ἀμβροσία δὲ ἡ ὄντως σοφία ϑεοῦ. δεῖ γινώσκειν τὴν λέξιν 
ὅτι, ὅταν μὲν προπαροξυτόνως ἀναγινώσκηται. τὰ ϑεῖα δηλοῖ, ὅταν 

δὲ παροξυτόνως, βρῶμα ϑεῶν" παρὰ τὸ βροτοὺς μὴ μετέχειν αὐτῆς. 

69) ᾿ἀμβρόσιον ἀϑάνατον᾽ παρὰ τὸ βρότος. ὃ σημαίνει τὸ αἷμα. 
(η ̓“μβροσία" τὸ τῶν ϑεῶν βρῶμα, ἧς οὐχ οἷόν τε βροτὸν ἅψασϑαι. 
11) ᾿Αμβλῶσαι᾽ τὸ ἀτελὲς β[ρέφος ἀπο]βαλεῖν᾽ καὶ τὰ πρὸς τοῦτο 

φάρμακα ἀμβλωϑρίδια καλοῦσιν ἰατροί ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν ἀμπέλ[ ν᾿" 
ὁπότε γὰρ αὗται τοὺς] λεγομένους ὀφϑαλμοὺς ἀποκαυϑεῖεν, λέγομεν αὐτὰς 
ἀμβλυώττειν, ἀντὶ τοῦ οὐ τελεσφοροῦσε καρπόν. καὶ ἐπὶ [τῶν γυναικῶν 
τῶν ἀτελῆ τὰ] βρέφη ἐκβαλλουσῶν λέγομεν διαλύττειν καὶ μετὰ συγ- 
κοπῆς ἀμβλώττειν. ἢ ἐκ τοῦ [ἀμβλῆσαι. ὅ ἐστι τὴν γονὴν ἀφανίσαι.) ἀμ- 
βλῆσαι καὶ τροπῇ τοῦ ἡ εἰς ὦ ἀμβλῶσαι. 

12) ᾿Αμβων᾽ παρὰ τὸ [ἄνω βαίνειν.) 
τ [᾿Ἀμβρόσιον] 

[Ε᾿]. 165. 

14) ᾿“μαχί᾽ ἄνευ ἀγῶνος καὶ μάχης" καὶ εἰς τὸ ᾿Ακονιτί. 

2 ἄνβροτον 

Εἰστα. ΞΘϑααίη. δδ 15) [᾿Δμέγαρ]τον᾽ ποτὲ [δη]λοῖ τὸ εὐτελὲς] καὶ μὴ ἄξιον [φϑόΪ]νου 

{68}}6 Ε΄. 

ὡς ογἀμέγαρτε συβῶτα“ (Οα. 117, 2109), ποτὲ δὲ τὸ πολύ, ὡς τὸ φόνον 
δ᾽ ἀμέγαρτον ὄφελλεν““ (1]. 2, 420). 

10) ὍμΜ: ᾿Αμέγαρτον" παρὰ τὸ μεγαίρω. δηλοῖ δὲ καὶ τὸν μὴ 

φϑονούμενον καὶ τὸν μέγαν [(κατ᾿ ἐναλλαγὴν πνεύματος)) .πῆ δὲ 

1. 6]. ἔθ] Ογοῦ, 

2---Ἴ 6} καὶ ῷ. ᾿Δμβροσία ἀμβρόσιος] ᾿ἀμβρόσιὰ ἃ α ᾿Αμβροσίαος αο ̓ 4μ- 

βροσίως 9 ᾿ἡμβροσία Οτοὺ. ᾿ἡμβρόσιος ν 8. καὶ τοῦ στερητικοῦ ἂα ο Ογοῦ. 

καὶ μετὰ τοῦ στ. ον 8. 4. ἄμβροτος καὶ τρέπεται Οτεί. ν (τρέ΄ ἃ) τοῦ 
νο ὅὄ. τοῦ ϑεοῦΔοθ 6. προπαροξύνεται᾽ τόνως ἀνὰγινώσκηται ὁ ΠῸΓ 
ὅτι ὅταν παροξΐ βρῶμα ϑεῶν ν 

8. ἀϑάνατον ἃ 
9. δὰ υπίθχι Βδυὰ ἀδ τὸ 08} 8ὲ τὸ ἧς] οἷς Σ 
10---16. ἃ“ (2) δὰ υπΐθσηι πδηὰ 80} 6]. ὅ0 10. πρὸς τούτοις Οτοῖ. 

11, καταφορᾶς Σ 12. ἀποκασϑεῖσ" ἃ! ἀποκαυϑείας )οθ ἀποκαϑεῖεν κὶ 
αὐτοὺς ἃ" (ασ ὭΌΟΣ ἀοΥ Ζ6116) ὁ 69 18. τοῦ ἀτελὲσ φοροῦσι καὶ 14. τῶν 
νοῦ ἀτελῆ ἴθ}]ῦ ὁ 69 λέγουσιν δ ὁ διαλύττειν Οοἀα. καὶ κατὰ συγκο- 
πὴν Οτοί. 156. ἁμαλῆσαι 08 ἁμλυσαι γνογὈοαδοτὺ Σ ἀμαλῆσ Οτοί. τὸν 
γόνον 84ὸ τὴν γόνιν Οτοί. 10. 16. γοπ ᾿“μβλῆσαι καὶ ποὰθ ΑἸ]. Ογοί. ἀμ- 
βλῆσαι δὺ8 ἀμφλῆσαι κ 16. καὶ 68] ς 

17. ἀκ δὼ υπΐθργῃ Βαμα: ἴῃ καὶ τητὖ (]. 49 γϑγοιηϊρὺ καίνειν ὁ 
18. 19. ἀκ ἂἃτ υπέοτῃ Ηϑηὰ “802 ὑπ] 680. 0}, ἔθ] ἃ 69. σΣ. Οτοί. ν 
22- -94͵ ἀ8 ἃ1ὴ ᾿ἰηκοη Βαμπὰ 2, ποτὲ μὲν κ Οτοί. 28. φόνον δυο ἢ 

ἀδηυϊηυτῃ 4 24. ὄφελλον ὁ 

2ὅ. Ὄϊι ὮΙΟΥ ΠῸΓ ἀ8, Ὅ61 ἀογ νοσίρϑῃ (1. ὁ μαγαίρω κ Οτοί. 26. τὸν 
μέγα ἂν 

20 

20 
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τὸν μολοβρὸν ἄγεις, ἀμέγαρτε συβῶτα“ (θά. 17, 219) καὶ πόνον δὲ 
ἀμέγαρτον“ (1]. 2, 420). 

11) [Γἀμείβω" ἀμείψω, ἤμειψα καὶ ἡ μετοχὴ ἀμείψας. σημαίνει δὲ 
τὸ ἀλλάσσω καὶ] ἀποκρίνομαι καὶ περιπατῶ. 

18) [᾿4μ]εέβω᾽ εἰ διὰ τὸ ἔχειν ἀντιπαρακείμενον τὸ 0. οἷον] ἀμοιβή᾽ 
ὥσπερ λείβω λοιβή. ἀλείφω ἀλοιφή, [οὕτω καὶ] ἀμείβω ει ἀμοιβὴ γάρ. 

19) "ἄμειψις" εἰ ὁμοίως. 
80) ᾿Αμειδές᾽ σκοτεινόν ἐκ τοῦ εἴδω τὸ βλέπω᾽ ἢ ἐκ τοῦ μείδω 

[ τὸ γελῶ]. 
81) ᾿Δμείνων᾽ εἰ᾿ ἤτοι παρὰ τὸ μεῖον, ὃ διὰ τῆς εἰ διφϑόγγου 

γράφεται" ἀμείων γὰρ ὃ μὴ ἐλάσσων τινός" καὶ ἐν πλεονασμῷ τοῦ ν 
ἀμείνων. 

82) ᾿Δμειδές" στυγνόν, σκυϑρωπόν᾽ μειδιᾶν γὰρ τὸ γελᾶν. ἀμείδητον 
οὖν ἐστιν ἐφ’ ᾧ οὐκ ἄν ποτε χαρείη τις ἢ γελάσειεν. 

88) ᾿Αμέγαρτος᾽ " εὐτελής" »οοἀμέγαρτε συβῶτα“ (θά. 17, 219)" παρὰ 
τὸ μεγαίρω, τὸ φϑονῶ, μεγαρτός καὶ ἀμέγαρτος. φϑόνος γὰρ τοῖς εὐτελέσιν 
οὐ προσγίνεται. 

84) ᾿“μειδεῖς τε καὶ στυγνοί" ἐν βάϑει βουλευόμενοι. ὕμοιοι, 
δσκυϑρωποί᾽ σημαίνει δὲ καὶ τὸ ἀγέλαστοι καὶ ἀχάριστοι. ἀπὸ τοῦ 
μειδῶ ἢ μειδιῶ. τοῦτο παρὰ τὸ ἥδω, ὃ σημαίνει τὸ εὐφραίνομαι, 
Βοιωτικῇ τροπῇ τοῦ ἢ εἰς τὴν ει δίφϑογγον καὶ πλεονασμῷ τοῦ μ 

μειδῶ καὶ μειδιῶ. τὸ γὰρ ἐπὶ τοῦ βουλεύομαι διὰ τοῦ ἢ γράφεται 
καὶ βαρύνεται" παρὰ γὰρ τὸ ἄδω γίνεται, ὃ σημαίνει τὸ ἀρέσκω. 

Οτΐοι 18, 19 

Είγ. σσηαΐη. 
58 (Ὁ) 

85) ᾿“μείλικτος" ἀπὸ τοῦ μειλίσσω μειλικτός καὶ ἀμείλικτος" Ἀπ. Οχ. Π 340,8 
τοῦτο ἀπὸ μεταφορᾶς τοῦ μέλιτος μελίσσω καὶ πλεονασμῷ τοῦ 1 
μειλίσσω, μειλικτός καὶ ἀμείλικτος, ὃ ἀσυμπαϑὴς καὶ ἀδυσώπητος 
καὶ σκληρός. 

1. μολοκρὸν 46 μολεβρόν 5Ἀ μολιβρόν ἱ συβότα ἂς φόνον δὲ ν 

8--Α ἀχ ἅγηὴ ΟΌοτ Βαμα 8. ἀμείψω ἴδ}ὺ Οτοί. ν 

ὅ---Ο. ἀχ δὼ οΟΌθσ Πδπά εἰ [6 }}0 )ἂὲ᾽ὸ διφϑ' διὰ τὸ τῷ ἔχειν ν 
θ. ὥσπερ [610 ἀχ λείβω λοιβή [6] ὁ 6 ΠΡ ρεν ὦ Ἐς απ γὰρ 61} ἀο6. εἰ 
ὑπὰ γὰρ ἴδ} ῦ κα τοῦ ν 

1. ἂχ ὩΔΟἢ ΔΟΥ γοχϊσϑη 6]. δπὶ ΟΌθγθ ἤαθπὰ ὅἔἌδλειψις 9 εἰ] διφϑν 

8. μήδω α μειδῶὼ νυ 8. ἀειδὲς καὶ ἀμειδές ἐϊΐραῃ ὁ ς τοῦ. ν' 1ηι 

10--12. ἀχ ΠΒΟἢ ΔΟΣ ΣΝ α]. δχὰ οὔδγθῃ Ηδηὰ 10. ει} διφϑιν 
11. ἀμείνων γὰρ ἃ" εἰ ἀμείνω γὰρ ὁ καὶ πλεονασμῷ ν 12. πΠδ0ἢ ἀμείνων 
ΠΟΘ ϑρυγσθῃ θ᾽η)68 οσχίθβ ἀχ 

18---14 δ.ὶ ΟΌΘτθα Ηδηὰ πϑ0} ἄδγ νοσίροη 6]. ἃ 18. τὸ στυγνὸνν 
μειδειᾶν ἃ μηδειᾶν κὶ 14, γοῦν ον χαρέξι 469 γελάσει τ Οτοί. ν 

16---11 ἃδ ἃτὼ ΟΌΘγθη Βδηα ἤδοῖ ἀ6Γ νουσθη (]., ἔθ} ς σοί. 1ὅ. 16. ἀμέ- 
γαρτε ὈΪϊ8 ἀμέγαρτος ἴδ] ἃ 69 16. τὸ μὴ φϑονῶ ἀὃὅ ὁ φϑόνος 869 
117. οὐ 6 }}ῦ} ὁ 69 παραγίνεται ν 

18. τὲ] δὲ ἁ 18. 19. ὅμοιοι (Τοῦ οΣ σύννοοι) σκυϑρωποί ἃθ Σὶν ὕμ. 
σκυϑρωποῖς δ ὸ 19. σημ. δὲ τὸ ἀ ὁ ἀχάριστοι ἃΐε ἀγχαρεῖς ἀΐ8δο (τρί. ν 
20. ὃ σημ. ἴδ ]ῦὺ 6 21. βοιωτῇ «ο βοιωτοὶ Οτοί. ἴδ! ν 22. τὸ βουΐ. α ὁ 
28. γὰρ 681} )δὸ πδοὴ ἄδω ὁ 



120 ΕΤΥΜΟΙΠΟΘΙΟΌΜ ΟΥΡΙΑΝΟΜ. 

86) Φσ: ᾿“μείνων᾽ μετοχή᾽ ἐκ τοῦ μέρος μερίων, καὶ ἐκβολῇ τοῦ 
Ὁ καὶ συναιρέσει γίνεται μείων καὶ ἀμείων καὶ πλεονασμῷ τοῦ ἃ 

ΕἰγιπιΘοπυΐμ.68 χαὶ τοῦ ν ἀμείνων. [] ,κλέπτει δέ τε νυχτὸς ἀμείνω“ (1]. 8, 11) χωρὶς 

ναὶ. ΕἸ γπι. 
ασϑπυλο. δ1 

τοῦ ν γένους ϑηλυκοῦ αἰτιατικῆς πτώσεως ὡς ἐλάσσονα ἑἐλάσδσοα 

ἐλάσσω. ἐξ οὗ καὶ ἡ ἀμείνων, τῆς ἀμείνονος καὶ ἡ αἰτιατικὴ ἀμείνονα. 
817) ᾿“μείνων᾽ ὃ κρείττων. παρὰ τὸ μένω γέγονεν ἀμένων καὶ 

κατὰ πλεονασμὸν τοῦ τ ἀμείνων, τουτέστιν ὃ μὴ μένων, ἀλλ᾽ ὑπὸ 

πάντων περιάρπαστος γινόμενος δι᾿ ἐξοχήν. 

88) ᾿ἡμέλγω' παρὰ τὸ ἅμα καὶ τὸ ἕλκω γίνεται ἁμαέλκω καὶ 
ἀμέλκω καὶ συγκοπῇ καὶ τροπῇ τοῦ αὶ εἰς }7 ἀμέλγω. ἅμα γὰρ τῷ 
τὸν μαστὸν λαβεῖν τὸ γάλα ἐξέρχεται. 

89) ᾿“μεριμνία᾽ ἐκ τοῦ μὴ μερίξεσϑαι εἰς πολλὰ τὸν νοῦν. 
90) [᾿2μενηνός᾽ ἄμενος κατὰ] στέρησιν [ὃ οὐ δυνάμενος, καὶ πλεο- 

νασμῷ τῆς νη] συλλαβῆς [ἀμενηνός, ὃ ἀσϑενής]. 

91) 49: ᾿“μενηνός" παρὰ τὸ μένος ἄμενος καὶ ἀμενηνός" σδη- 

μαίνει δὲ τὸν ἀσϑενῆ. 

92) ΓΡΗ : ᾿Αμετανοησία᾽ ἐστὶ σκληρότης λογικῆς ψυχῆς. καϑ᾽ ἣν 
ἀκατάνυκτος οὖσα ἐπιμένει ἁμαρτίαις. 

98) ᾿“μέργω᾽ εἰς τὸ ᾿ἡπωμόρξατο. 
Οτίοι 18, 18 94) ᾿“μέρδειν" παρὰ τὸ μερίδα τινὸς ἀφαιρεῖσϑαι. 

96) ᾿“μερές᾽ τὸ μὴ ἐκ μερῶν συγκείμενον. 

96) μη τὸ σκαφεῖον" εἰς τὸ ᾿“μάρα. 

1. ὥΦσ μὰν ἀϑ μετοχή ἃδ (Ὁ) ὦ. καὶ ἐν συναιρέσει μείων 6. τοί. ν 
2. 8. τοῦ ἃ καὶ τοῦ ν ἂν ὕδονγ ἀθὺ Ζ6116 τοῦ ἃ καὶ [6081 τοί. ν 8. Ὅμη- 

ρος ἔρθῃ ἃ ο δἷῃ κλέπτει δ 0} θη. Β δὲ τὸν κα 4, γένους] γὴ) ἃ 
γέγονε 86 γέγονε καὶ 6 πτώσεως αἰτιατικῆς τῶν ἑνικῶν ν ὅ. ἐξ οὗ Ὀ18 ἀμεί- 
νονα ἃ", ἔθ] 0 ὁ ἡ τοῦ ἀμείνων ἴδ} ἃ 2 ϑβΟΒ]υ 8 ἐξ οὗ καὶ ἀμείνονα 
τρίβον ἴῃ 4 69 ζυροξίρσέ 

6. ὁ κρείττων ἃδ ἅρογ ἀθὺ Ζ61]6, ἔθ] κα παρὰ τὸ μένων Οτοί ν 
θ. 7. καὶ πλεονασμῷ Οτοί. ν 8. γενόμενος διεξοχῆς ν δι ἐξοχῆς γινό- 
μενος δ 6 

9. ᾿Μμέλγων ἃ 9. 10. ἁμαέλκω τὸν ἀμ[ε]λ[κω] ἃ 3 απαὰ ἁμαέλκω καὶ 
κατὰ συγκοπὴν ἀμέλκω καὶ τροπῇ )δὸ ἄμα ἕλκω (ἀμέλκω Οτοί.) καὶ ἀμέλγω 
(ἀμαέλγω ν) κ᾿ Οτοῦ. ν 10. τοῦ α εἰς ν κ τῷ] τὸ αοσν 

12. ἀχ δ1ὴη ᾿ηκοη δηὰ πθῦθη 6]. 88, ποοὴ Θ᾽ 8] γῸὴ δηάθσοσ Ηδπηᾶ 81 
υπΐογῃ Ἀδηᾶ, ͵Ὸ ΠῸΓ πολλὰ τὸν νοῦν ᾿ΘΒΌΔΙ 

18---14, ἀδ (Ὁ) ποῦ ΟἹ]. 91 δὰ ᾿Ἰκοὴ Βαμᾷ, ἔθ] σ ν 18. ὁ ὀδυνώμενος 
εὐ ΡεΡρῦς ναὸν ὁ ὠδυνάμενος 5 Ὁ (-νόμενος 1) 14. ἀμενηνός ὁ ἀσϑ. [61 
τοῦ ν 

16. Ψ" Ξε- ἀρσενικόν τὺ ἀΐ οὐθγ ἀἢ 

117. 18. α]. πὺγ καὶ ΓΡΗ τὰ ϑοδυϊβ ἀοσ νογϑυβρθθηάθηῃ (]Ο888 Σ 

19. ἀπομόρξατο α ἀπὸ μάρξατο ὁ 

20. μερίδα] τοῦς 80 μερίδια (Δυ8 μενίδια) Σ μερίδας ν 

ὩΣ, 6]. [6] καὶ τὸ σκαφυ. . ἀκ 8: Βαπὰ καὶ εἰς τὸ δ ὁ 

εἴ0 
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917) ᾿4μηγέπῃ᾽ εἰς τὸ ᾿“μωσγέπως. 
98) ᾿“μησάμενος᾽ εἰς τὸ Συναμησάμενος. 

99) ΄ἥμητος᾽ ἐκ τοῦ ἀμῶ, τὸ ϑερίξζω" τὸ ἀμῶ δευτέρας συξυ- 

γέας τῶν περισπωμένων, ὃ μέλλων ἀμήσω, ἐξ αὐτοῦ ἀμητός. δια- 

φέρει δὲ ἄμητος καὶ ἀμητός. ἄμητος γὰρ ὃ καιρὸς τοῦ ϑέρους, 

ἀμητός δὲ αὐτὸς ὁ ϑερισμός, οἱονεὶ ὃ καρπὸς ὃ ἀμώμενος. τὸ ἃ 

μακρόν. τὸ ἃ πρὸ τοῦ βὶ ἣ ἃ συστέλλεται" σεσημείωται τὸ ἀμητός 

καὶ ἀμῶ. 
100) [“μήχανα᾽ ἀδύνατα. ἄπορα.] 

101) ““μῖν᾽ εἰς τὸ ἩΗμῖν. 
102) [2μητος" προπαρ]οξυτόνως μὲν [ὁ ἀμώμενος καὶ ϑεριξ]όμενος 

καρπὸς τοῦ σίτου, ἀμητός δὲ [ὀξυτόνως ὃ καιρὸς τοῦ ϑέρους ὡς καὶ 

τρυγητός ὃ καιρὸς τῆς τρύγης]. 
Ἰοῦς ̓Δμής, ἀμῆτος" ὁ πλακοῦς. 
104) [ἅμυστις ἡ φιάλη, ἐξ ἧς ἔστιν ἅμα πιεῖν χωρὶς τοῦ διαπνεῦ- 

σαι. οἷον καὶ ἀπνευστί. 
100) ᾿“μήχανον" ὑπὲρ λόγον, ὑπερλαμπρόν. 

106) ᾿“μίαντον᾽ τὸ πυρακτούμενον καὶ μὴ καιόμενον ξύλον᾽ εὗ- 
ρίσκεται δὲ ἐν Κύπρῳ. ἢ τὸ ἀμ[ ἰαντον)] καὶ καϑαρὸν ἄγγος. 

1017) ᾿Δμισός᾽ πόλις παρὰ τὸ καρποφύρος εἶναι εἰς ὀπώραν 
παντοίαν]. 

Απθοά. Οχ. 

881, 38 

108) [᾿«μιχϑαλόεσσαν᾽ «καὶ “Δῆμνον ἀμιχϑαλόεσσαν“ (1]. 24, 755)" Εϊγτι.ἀοπαί». 80 
τὴν ἀπρόσμιΪϊκτον διὰ τὸ μὴ ἔχειν λιμένα ἢ διὰ τὸ τῶν ἐνοικούντων 
ἀνήμερον. 

1090) ᾿ἀμειδῆ᾽ φοβερά 2 

110) ᾿“μίφ᾽ τὸ κλοκίον᾽ οὐροδόχον ἀγγεῖον. παρὰ τὸ ὀμιχῶ Ἐἰγπι.Θοπαίη.τά 
ὀμίς καὶ ἀμίς,. ὡς ὀκριόεις ἀκριόεις. ἢ παρὰ τὸ ἄμη ἀμίς, ὡς 
δκάφη σκαφίς. 

1. ᾿ἡμηγέμη « 
8. τὸ β ἀμῶ β συΐξ. ἃ.κ τὸ μ. δευτ. συξ. τοί. τὸ ἀμῶ ἴδμ]ε ν 4. καὶ 

γοΥ ἐξ αὐτοῦ ὁ ὁ ἀμητός ἃ ὅ. ϑέρους Ερίπι. ἃ Σ] ϑερισμοῦ α α ἰγο 1 ἢ 
ὁ. ὁ ἀμῶμος το 1. ἃ [610 δοὸ πρὸ τοῦ αὶ καὶ βν 

9. 6]οδβ8θ νυἱϑ᾽] Ομ ὺ ἃτὰ Πα οὐδὺ ἀπίογοῃ Βαπᾶὰ σομ ἃ γϑυϊοβομθη, [6 }}} 
ς (τού ν 

11--18. ἀδ δὼ υπέϑγῃ Βδπα πδοὴ ΟἹ. 110 11. προπαρφοξύνεται α ὁ 
ἀμῶμος 86 12. τοῦ σίτου [61 ὺ 

14, ἀἶ ὩΘΌΘα 6]. 110 

18---21 ν᾽ 6] 1 μῦδ τὰ ἃ (απ α) γϑυ]οβοῦθῃ 156. ἔμυσις α α Ογοί. φυάλη 
8 (τοί. ποιεῖν 80 πιεῖν ἃικ8 ποεῖν κα 16. καὶ ἔθη] κα 

11. 6]. 610 κα τοί. ν 
18---19 6]. πυν δ 
20. ᾿“μησός ὁ πόλις 6} ὄνομα πόλεως ε πόλεως ὄνομα Θεοῦ. 

εἶναι 61} 46 εἶναι καρποφόρον καὶ Οτοῦ. εἰς πόραν ᾿ 

22-ῶδὃά, ἀϑ δγὰ υηΐοτῃ Βδπάῆ, ἤθῃ]ῦὺ γον 2422. καλημνὸν Ὧ)ἂ)ὸ καλῆμνον 8 
ἀμιχϑαλ. ἴΘ}} δὸς 

26. 6]. ῦῦ σΣ ᾿Μμιδή Σ 
20. τὸ κλοκίον ἂχ ἃτη ἤδβπά οὐροδ. ἀγγ. ἣ τὸ κλοκίον τοῖν 217. ἄμης 

ἀμὶς δ ὁ 
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111) ““μιλλα᾿ ἡ ἔρις καὶ ὁ δρ[όμος᾽ παρὰ τὸ] ἅμα εἰλῆσϑαι. [καὶ 
ἡ φιλονεικέα. ᾿ [καὶ εἰς τὸ] Ὅμιλος. 

ΠΣ 112) ᾿“μιχϑαλόεσσα᾽ ἀπρόσιτος καὶ ἀμιγής, ὡς ὁ ποιητής καὶ 

ἢ Λῆμνον ἀμιχϑαλόεσσαν“ (1]. 24, 152). ἀπρόσιτος δὲ διὰ τοὺς ἕνοι- 
χοῦντας Σιντίας πειρατὰς ὄντας. παρὰ τὸ μίδσγω μιχτός" ὡς ἵππος ὃ 

ἵππαλος μίκκος μίκκαλος, οὕτω καὶ μιχτός μίκταλος χαὶ ἀμέκχταλος 

καὶ ἐν συνϑέσει ἀμιχταλόεις καὶ τροπῇ ἀμιχϑαλόεις καὶ τὸ ϑηλυκὸν 
ἀμιχϑαλόεσσα. 

113) μμαξυς" εἰς τὸ ᾿“μαάμαξυς. 

114) ἄμμες" ἀντωνυμία" Αἰολικὴ αἰτιατική᾽ (αἰτιατικῆς) πτώσεως" 

ἀντὶ τοῦ ἡμᾶς. 
Ηοκιοτ- Ἐρίπι. 115) μμε" οὐ πληϑυντιχοῦ, ἀλλὰ δυϊχοῦ ἀριϑμοῦ. [Ἐπ]. 115] 

να]. Αὐ. Οχ. 1 ὃ: ἐκ ᾿ς πῷ - 5 Ξ 
51,94 καὶ τινὲς μὲν ἀπὸ τοῦ ἄμμες Αἰολικοῦ πληϑυντιχοῦ φασιν ἀποβολῇ 

τοῦ ὅ τὸ δυϊχὸν γενέσϑαι ὡς 4ἴαντες Αἴαντε, τινὲς δὲ ἄλλοϑεν 

λέγουσι τὸ ἄμμες ἄμμε. Αἰολικῶς δὲ ἐκ τοῦ ἡμεῖς ἢ ΖΔωρικῶς ..... 1 

ὅτι αἷμα ἡ ψυχὴ κατ᾽ Ἐμπεδοκλῆν. τινὲς δὲ καὶ Ὅμηρον οἴονται 
ταύτης εἶναι τῆς δόξης ἐν τῷ λέγειν οψυχὴ δὲ κατ᾽ οὐταμένην 
ὠτειλὴν ἔσσυτ᾽ ἐπειγομένη“ (1]. 14, 518). οὐχ ἔστι δὲ ἀληϑές. ὁ 
γὰρ Ὅμηρος ἀϑάνατον αὐτὴν καὶ ἔμφρονα εἶναι λέγει, διὸ καὶ τὰς 
τῶν τεϑνεώτων ψυχὰς ὀδυρομένας παρεισάγει ---- οὖν πότμον γοόωσαν 30 

καὶ ἀνδρότητα καὶ ἤβην“ (]]. 22, 868) -- καὶ ἐν τῷ “Διδῃ κολαζο- 
μένας καὶ τῶν οἰκείων παραπτωμάτων ὀδυρομένας ἕνεκα. 

Εἰγπι. ἀσπαίη. 61 116) [2μη᾽ τὸ γεωργικὸν ἢ οἰκο]δο[μικὸν ἐργαλεῖον] παρὰ τὸ 
ἅμα. ὅτι] πλατ[ὺ ὃν ἅμα] καὶ ὑφ᾽ ἕν [πολλὰ] ἕλκει. ἢ [παρὰ τὸ ἀμῶ], 
ὁ ἐστι κόπτειν καὶ ϑερίξειν. ῶ5 

βαῷ 0 

1-ὃ., ἂχ τὴ ἸΏ ΚΟ Βαπᾶὰ ποῦθῃ 6]. 10 καὶ ἡ φιλον. 8} ἀδ6Υ ϑδ6ιῖδ γθῃ 
δπάοσοσ Ηδπὰ καὶ ἡ φιᾶῖ. πδΔ0}}! δρόμος τ ὦ. ἡ 68} ὁ εἰς 6} Σ 

8. καὶ ὕμηρος ἅδον ὡς ὁ ποιητής ἂς καὶ Ὅμηρος ὡς ὁ ποιητής ὁ ο. τοῖν 
ὡς καὶ ὕμηρος « 4. ἀπρόσιτον ἃ 6 τὸ νοῦ τοὺς ἰἄροῃ ἃ ὁ Σ 61 δ. σίν- 
τας ἃ σιντίας ἂχ συντίας (τοῖ. ν μίσγω)] σμίγω α,Ἕ σμήγω ὁ 6. μέκκος 
μέκκαλος ἃ" καὶ μικτὸς καὶ μίχταλος ς καὶ ἀμίκταλος ἴ6} ἃ ὁ καὶ μέχταλος Υ 
1. καὶ νοῦ ἐν συνϑ. ἴδ] « ἀμικταλίεις υαπὰ ἀμιχϑαλίεις ἃ α 

9. Ἄμμιξυς « εἷς τὸν ἃ 

10. αἴ α΄ ἃ Βίοτχα πτώσεως ἃ" υηΐοΥ ἀογ Ζ61]50 αἰτιατικῆς πτώσεως 8 ὁ 
πτώσεως αἰτιατικῆς ε Οτοῖ. (νοτθοῖ αἰολεῖσ Οτοὶ.) νυ; τ]. Ηφβυοι: Καάμπον- Β]488 1 
δϑ2, 1 

18. ἄμμεες κ αἰολικῶς 86 αἰολεῖς τοί. 14. αἴαντος αἴαντε ἂὰξ 
15. αἰολεῖς τοὶ. οἱ αἰολεῖς ν Ομθ [ἃὕοκο Οοἀά, 16. ὅτι] ὡς δ νγὶ. 
6Ἰοββο αἷμα Εἰ. Μαρη. 84,193 πδοὴ ψυχή: κατουτεταμένην ὧτ. ἔσυτ᾽ ἐπειγο- 
μένης κ', ἀογ ἀ168 ἀλη δυββί το πὰ κατ᾽ ἐμπεδοκλέα ἄθογθομσθῦ 16--18. τι- 
ψὲς δὲ Ὁ18 ἐπειγομένη Ι͂6Ὠ]Θὴ Σ 16. καὶ ὅμηρος Υ οἴονται) οἷον τι Οτοῖ. ν 
οἷον 6 17. ταύτην ἁδς οὶ κατουτεταμένην Οοἀα. 18. ἔσυτ᾽ ἃ Οτοί. 
ἔστ ν ἐπειγομένην 4ὸ (Δ08 -μένων 'Ὕ 19. γὰρ [681 δ ὁ εὔφρονα Οοἀα. 
21. ἀ!ϑρότητα ν 

238 --25. ἀἶ 841 τοοβίθῃ Βαπά, πδοὶ ἐργαλεῖον οπάοὶ ἢ οἰκοδόμημα ἢ 
οἰκοδομικὸνδο 28. ὄτι] εἶναι δοὸ ἴεμϊῦ νυ Ὁ}»] ὃν δ ἀμᾶν εν 
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111) [᾿3με]ίβω. τὸ ἃ βραχύ. διὰ τί; τὸ ἃ πρὸ τοῦ β ἢ μ 
συστέλλεται. 

118) ᾿Δμνίον᾽ ἐστὶ μὲν τῶν ἅπαξ εἰρημένων ἡ λέξις᾽ σημαίνει δὲ 
ἀγγεῖον, ὅπου τὸ αἷμα τοῦ ἱερείου δέχονται. καὶ ἐστὶν κατὰ τὸ ἔτυμον 
ἀμένι[ον, στερητικὸν τοῦ μένους], τουτέστι τῆς ψυχῆς. οἱ δὲ ᾿Αττικοὶ 
σφαγίον αὐτὸ καλοῦσι. καὶ ἄλλως ἀμνίον τὸ αἱμοδόχον ἀγγεῖον᾽ παρὰ τὸ 
αἷμα αἱμνίον καὶ ἀμνίον, ὡς αἴητον ἄητον᾽ φασὶ δὲ διὰ τῆς αἱ διῳφϑόγγου 
γράφ[εσϑαι]. 
" ̓Δἀμνηστεία᾽ τὸ μὴ μνηστεύεσϑαι, ἀμνηστία δὲ [ἡ λήϑη)]. 
120) Ἡμᾶς καὶ ἡμέας [(ἡμᾶς)}] Ἰωνικῶς, ἁμᾶς δὲ Δωρικῶς. καὶ εἰς 

τὸ Ἡ[μῖν]. 
121) "ἤμμη᾽ τὸ χεῖλος τῆς λοπάδος᾽ παρὰ τὸ ἐν ἀναβάσει εἶναι. 

122) ᾿“μμήσειον᾽ τὸ πτύον, ἡ ἀξίνη. 

128) ἔάμμος" παρὰ τὸ ἄμικτον αὐτὴν εἶναι. 

124) "Ἄμμι' ἀντωνυμία. δοτικὴ τῶν πληϑυντικῶν᾽ παρὰ τρισὶ 
διαλέκτοις γίνεται" οἱ Ἴωνες ....... συστέλλουσι τὸ τ καὶ βαρυ- 
τονοῦσι καὶ πλεονάξζουσιν ἕτερον σύμφωνον καὶ συστέλλουσι τὴν 

ἄρχουσαν καὶ ψιλοῦσιν αὐτὴν ὡς τὸ «ἄωμι δὲ ἔργον“ (1]. 2, 131)" 
οἵ δὲ Δωριεῖς συστέλλουσι τὸ τ καὶ ὀξύνουσι. 

120) ᾿ἀμνός" τὸ ἐνιαύσιον πρόβατον. 

126) Ἄμμιν" εἰς τὸ ᾿Ημῖν. 
121) ᾿Δμμίξαι" εἰς τὸ ᾿“μαμαξύς. 
128) ᾿“μνίον" αἰμοδόχον ἀγγεῖον. Ὅμηρος .,Περσεὺς δ᾽ ἀμνίον 

εἶχες (Οἀἁ. 8, 444). αἴμνίον τὸ τοῦ αἵματος δεκτικόν, ἀποβολῇ τοῦ τ 

ἀμνίον. παρὰ τὸ αἷμα αἱμνίον καὶ ἀμνίον ὡς αἴητον καὶ ἄητον. 

1- 2. ἀξ ἃτὰ οὈθγβίθῃ Ηδμηᾶ, ἔθ] ὁ ὁ Ζ 

8--- 38. ἃ" ἃτὴ ΟΌΘτῃ Βδπὰ θδο ἀθὺ σουσϑῃ 6]. 80, ἀδίβ καὶ ἄλλως Ὁ18 γρά- 
φεσϑαι ΒΟΠΘΙΠΌΑΙ Ὡδοὴ ἀ6Γ σοὺ ϑηάοσο Ηδμὰ ἔγμου σοβοβσθθμθα (]. 119 
βίθῃϑῃ: ταὶ. 6]. 128 8. δὲ αὐυβτααϊοτύ ἃ" [6810 Οτού. ν 4. ὕπερ δβοόο τὸ 
αἷμα ἴδμ]ὺ ν τοῦ ἐρίου ν ἐστὶν [6] ς 6---3.. καὶ ἄλλως Ὀ18 γράφ. « 
ὭΒῸΒ δὲ Το]ροπᾶάθπ (1]Ο886 1. δὲ [6] } δὸν δὲ] καὶ δ'δὸ 8. διφϑόγγου 
ἴθ] ἃ γράφεται 86 

9. ἡ ἀλήϑη ν ἡ ἀλήϑεια Οτοί. 

10. ἀ τὰ σϑοβίθῃ Βαμα πϑδοὶ 6]. 116, ἔθ} Σ ᾿Μμὰς 4οὸ Ὑμᾶς (ζὰ 
Ἡμᾶς γοτὉ.) τοῦ. ἁμᾶς ἃ ἁμᾶς 56 

12. ἀ δὼ σϑομβίθῃ βδηά, ἀυγορβ Ζοιομθη στοὸὺ ἄοὺ ΟἹ]. 124 οἰπροοτγάποί, 
ἴ6}ὲ ν Ὁ 80 ἔν Ἄμβη Οοἀά. (8 Ἄμμι 5) 

18. πτύσιον 86 

14. 125, 5 [ρ]ὺ ν 14. ἂχ τὴ τοομίθῃ πα ποῦθῃ (ΕἸ. 127 εἶναι 
ΠΟ παρὰ τὸ δ 

16. ἀντ ἃ δο' ἄδος Οτοί. 16. οὔπθ 110 Κ6 Οοαα. 106. 11. βαῖ ἂἃσ 
βαρύνουσι αὸ 171. 18. σύμφωνον καὶ τὴν ἄρχουσαν ψιλοῦσιν ὡς 'ὸ 18. αὖ- 
τὴν Ἐρ. αὐτὸ ἂς Οτθύ. δ᾽ ἔργον 8ὸ 

90. ἀχ ἀπχατέο! δ Γ πϑο} 6]. 124, ἔθ] Σ 

21 ἃ. 22 80} ΟἽ. 128 ὃς 

22. 6]. ἔθ 10 Οτού. ν ᾿ἡμάμιξα 5 

28. Ἄμνειον 2ὅ. ὡς] ὡς δοΓΥ ς ἃ ὡς καὶ 5 

Εἰγῃη. Οϑηυΐῃ. 
88. 89 

Ἐρίσο. 45. ὐσ. 

1 5, 8 
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(Βοδμο]. 11].4,440) 

Οτίου 19, 19 

124 ΕΤΥΜΟΙΟΟΘΙΟΌΜ ΟΥΡΙΑΝΙΜ. 

[(Ὅμηρος ἀμνίον.}] --- ἐστὶ μὲν τῶν ἅπαξ εἰρημένων ἡ λέξις. ση- 

μαίνει ἀγγεῖον, ὕπου τὸ αἷμα τοῦ ἱερείου δέχονται. [καὶ] ἐστὶ κατὰ τὸ 

ἔϊτυμον] ἀμένιον, στερη[τικὸν τοῦ] μένους τουτέστε τῆς ψ[υχῆς. οὗ ᾿Ἅ]ττι- 

κοὶ δὲ σφα[γίον αὐτὸ καλοῦσιν]. 

120) "άμνειος" ὁ ἀμ[νός]. 
180) ᾿“μνές καὶ ἀμνός" τὰ πρόβατα τὰ μικρά" παρὰ τὺ μένος 

καὶ τὸ ἃ στερητικόν, ἀμενός, ὃ ἀσϑενής, καὶ ἐκ τούτου ὑποκχοριστι- 

κὸν ἀμνίς καὶ ἀμνός. 
131) ᾿“μνός" ὃ ἁπαλὸς καὶ τρυφερός" παρὰ τὸ μὴ ἔχειν μένος" 

ἢ παρὰ τὸ μνοῦς, μετὰ τοῦ στερητικοῦ ἃ καὶ ἀποβολῇ τοῦ ὃ 
ἀμνός" μνοῦς δέ ἐστιν ἡ ἁπαλωτάτη ϑρὶξ τῶν ἀρτιγενῶν ξῴων. 

132) ᾿“μόϑεν" εἰς τὸ ᾿“μωσγέπως. 
133) ᾿“μολγός" τὸ μέσον τῆς νυκτός, καϑ᾽ ὃ [οὐκ] ἀμέλγου[σινἾ]. 
ΠΗ ̓Αμόργη᾽ ἡ τρυγία᾽ τρύγη δὲ 
195) ᾿ζμνάς᾽ τὸ ϑηλυκὸν πρόβατον. 

186) ᾿“μολγόν: παρὰ τὸ μὴ ἀμέλγειν εἰς τοιαύτην ὥραν. 

Ὅμηρος ο«ῳΗολὼν ἐν νυχτὸς ἀμολγῷ“ (1]. 11, 1178), τουτέστιν [ἀωρία]. 

181) ᾿“μολγός" εἰς τὸ ᾿“πωμόρξατο. 

198) "Αμοτον᾽ ἀπλήρωτον ἢ ἀκόρεστον, ἀφ᾽ οὗ καὶ μότα τὰ πληρω- 
τικὰ τῶν τρ[αυμάτων εἴρηται ῥάκη 

139) [᾿“μνός"] |} στερητικὸν ἐν ἃ ἔγκειται. [[ [ὁ] ἐκ τοῦ μνοῦ μετα- 
βεβηκώς, μνοῦς δὲ λέγεται ἡ μαλακὴ ϑρὶξ ἡ ἐκ γενετῆς [παντὸς ζῴου]. 

140) ᾿“μορραίων" γενικὴ τῶν πληϑυντιχῶν᾽ ὄνομα ἔϑνους" ὁ 

1. Ὅμηρος ἄμνιον ἴπ ἃ του ἀ' οὐογ ἀἶ ἀυγοβδίγομοη, 6 8] ἴῃ ἀθ ΑὈΒΟοδυ θη 
1- δ. ἀχ πρῦθῃ ἀδγ συοσζθῃ 6]. 8πὶ τοοβίθῃ δπᾶ 80, ἀδίβ 16 γὸὺπ 8 ΠΟ ΘΤΟΥ 
Ηδπά (ἀ2 οὐδσ ἀ δ γάμου ρϑβοβυγθῦθης 6]. μωνειος ιν ἰβο θη ἔτυμον πα ἀμένιον 
ϑιρὺ. --- Μι δέχονται ΒοἘ]]Θἴβθη 8.6 αἴθ δγβίθ 6]ο88β6: ἀλη ᾿ἤμνειός ὁ. ἀἅ. Ὀδμη 
818 θὰ 61]. ᾿ἡμένιον (καὶ ἐστὶ κατὰ τὸ ἔτυμον (61) --- ᾿Δμένιον στερ. ὉΪ8 Ἄμ- 
γνειὸς ὁ ἀμνός ἴδ} Οτοί. ν 1. ἢ. σημαίνει δὲ Οτοῦ. σημαίνει δὲ καὶ Σ 
8. ἀμμένιον « 

1. καὶ τοῦ ἃ στερητικοῦ (στερ. ἃ 6) Οοἀά. ἀμενηνός (οἀά. 

9. 6]. ᾿ἡμνός ΠΆΟΒ, ᾿ἡμόϑεν τὸ . τὸ μικρὸν πρόβατον, ὁ ἁπαλὸς κ. τρ. 
ἢ παρὰ τὸ μὴ ἔχειν μένος. ἢ Οτοί. 10. ἀποκοπῇ κ 

18. ἀχ ποῦθη ᾿μόϑεν καϑὰ δο 

14, ἃἶ ηδο} ΟἽ]. 142 μουρμής στρύγη δὲ τοῦ καιροῦ κ α 

16. ἃἶ δὰ ἸΏ Κοη Εδμπᾶ πῦρ 61], 181, 6} ς Οτγού. τὸ [πρόβατον] ϑη- 
λυκόν ἃ 

16. εἰς τὴν αὐτὴν ὥρ. δ 6 11. Ὅμ. Ὀϊ ἀωρ. ἃδ δ) ᾿ἴηκοη Βδβπὰ καὶ 
Ὅμ. «6. τ. Οτοί. ἐκ νυκτὸς Οτοί. 

18, 6]. ἴθ 81 δ ὁ 

19--20. ἀϑ 4ηὶ Βδπὰ πϑῦθη 137 19. ἢ 6} «ἃ ὁ 

21--22. ἀ οὐοὺ ἀδ πὶ υπίοτῃ Βδπὰ συ βομθη 6]. 147 υπὰ 148 21. στε- 
ρητικὸν Ὀ18 ἔγκειται 1ΠΚ8 ἀᾶγοη στοὰ δμᾶάθσου δὰ 22. καὶ ἡ ἐκ - γενε- 

; ὄπ 
τῆς] νέτης 8 νὲ ὁ 

1ὅ 
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᾿Αμορραῖος. τοῦ ᾿Αμορραίου. ὃ ὃὲ τόπος τὸ μω μεγάλως καὶ ἕν ρ, 
οἷον τὸ ᾿Αμώριον. 

141) ᾿“μορρ[αῖος διὰ τοῦ ὁ [μικρ]οῦ᾽ [᾿“μω]ραῖος [δὲ ὁ ἀπὸ] τῆς 
μητροπόλεως [διὰ] τοῦ [ὦ μεγάλου" καὶ ὃν ἡ κατὰ παράδοσιν. 

δ 142) ᾿Δμουρμής᾽ πρωτοσύμβουλος" λέγεται καὶ ἀμερμουμνής. 

148) ᾿“μπελόεσσα᾽ τὸ ἀρσενικὸν ἀμπελόεις" εἴδους τῶν παρα- 
γώγων; μετουσιαστικοῦ. ἐκ τοῦ ἄμπελος" τοῦτο ἀνάπελός τις οὖσα 

παρὰ τὸ ἄνω πελάξειν. ἢ παρὰ τὸ ἐν ἑαυτῇ ἔχειν τὸν πηλόν, ἤγουν 

τὸν οἶνον. 
10 144) "άμπελος᾽ παρὰ τὸ ἄμπηλος᾽ πηλός γὰρ ὁ οἷνος, διὰ τὸ 

ποιεῖν πάλλειν καὶ πηδᾶν. ἢ παρὰ τὸ ἄνω πελάξειν, ἀνάπελός τις 

οὗσα, καὶ συγκοπῇ καὶ τροπῇ τοῦ ἀμεταβόλου εἰς ἀμετάβολον 
ἄμπελος. β 

145) Πόϑεν ἄμπελος; παρὰ τὸ ἔχειν ἐν ξαυτῇ τὸν πηλόν, τουτέστι 
105 τὸν οἶνον. 

140) ἔάμπίελος᾽ σημαίνει τὸ κλῆμα, τὸν οἶνον, τὴν βοτάνην καὶ κατὰ 
ἀναγωγὴν τὸν Χριστόν]. 

141) ἔάμπελος" διὰ τὸ εἶναι πᾶσι φιλητή᾽ ἢ διότι ἅμα αὐτῇ ἐστι 
πάλος ἤγουν χάραξ. 

20 148) ἄμπελος ἀμπελῶνος διαφέρει" ἄμπελος τὰ ὀλίγα καὶ] σπάν[ια 
κλήματα, ἀμπελών δὲ ὁ περι]κλείων πολλὰς [ἀμπέλους]. 

149) "ἄμοιρος" ἐκ τοῦ ἀμοιρῶ. 
[0]. 115.] 
160) ᾿“μπεπαλών᾽ διασείσας, κινήσας. μετοχὴ δευτέρου ἀορί- 

26 στου οἵ γὰρ Ἴωνες ἐν τοῖς ῥήμασι καὶ ταῖς μετοχαῖς εἰώϑασιν 

ἀναδιπλασιάξειν, λάχωσι λελάχωσι, λάϑῃ ..»λελάϑῃ δ᾽ ὀδυνάων “ 
(Ι. 16, 60). τὸ ῥῆμα ἀναπάλλω. 

1. τὸ ὦ μέγα Οτοί. 
8. ἂχ ἃ δηα πδὸὴ 6]. 188 ποῦϑῃ 6]. 140 δὲ {610 Οτοί. 4, ἕν ἢ 

οὕτως ἡ παράδοσις Ξκ 
ὅ. 80 ἀἁ. ᾿Δμουρμής᾽ ἀμερμνουμνης τέρω τὸ σύμβουλος λέγεται ἃ ὁ 

᾿μούρμεις τ ᾿Δμουργίς Οτοί. 
0. τὸ 1} ν 1168 ποίου εἴδους 71. μετουσιαστικχῶν ΞὦὌΨ 8. αὐτῇ δον 

πηλὸν ἴ6}} ὁ 8. 9. ἤγουν οἶνον α ὁ 
10. 6]. ἴῃ διοὺῦ ταὶ ἀδθσ γουβουμθῃοπάθῃ υουθυπάθῃ, Ὥμπελος Ὁ18 οἶνος 

6Ώ]6η. --- καὶ πόϑεν γίνεται ἄμπελος παρὰ τὸ ἄμπ.ν διὰ τοῦ ἃς ἐκ τοῦ 80 
11. πιεῖν ἃ.8 ποιεῖν Σ πάλιν « 12. καὶ συγκ.] κατὰ συγκ. ΔοΥ͂ 

14. -ἨἸ16. ἃ υπηηλυο] θα. πδὸ} 6]. 144 δὰ υπύθτῃ Βαμπᾶ, 168] ς 14. ἐν 
ἑαυτῷ κοΥ 

16---117. ἀπ δὰ ππέθτῃ Βδπᾶ: ποῖ 6]. 140 γουθυπᾶθη Υ σημαίνει [6] ν 
18--19, ἀξ δ1ὼ παΐοτῃ Βαπὰ ᾿νάπελος 8 διότι] διὰ τὸ Οοἀά. αὖ- 

τῆς ἀἶαοσς εἶναι πάλον ἤγουν χάρακα Υ 
90---21. ἀχ ἃτὰ υπίοτῃ Εϑπηᾶ - ταϊὖ 6]. 147 γουθυπάθμ δὺὸν 21. περὶ κλύων δ ὁ 

22 6]. ΠΣ δὸ 
94, διασείσας κινήσας ἃ" ἅδον ἄροτ Ζ6116 ΠΔΟὮ κινήσας Θοπαοὺ 

24, 26. ἀορίστου δευτέρου ας 2426. καὶ ἐν ταῖς α'ὸ 26. λελάχωσι λάχωσι ἃ 6 
λάχωσι ἴδ} ὺ  Σ 27. ἐμπάλλω α ἀμπάλλω ὁ 

Ἐρί:ω. ἰπ Ῥβ8]:). 

188, 34 

ἙΕρίω. Αυ. Οχ. 

(ναὶ. Τυν ἢ 
Ασϑίδσο 

1 614) 

Οτείου 80, 15 

Ἑρΐπι. Αἢ. Οχ. 

1 86, 32 
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151) ᾿Αμπεχόνη" παλλίον᾽ τὸ ἱμάτιον' παρὰ τὺ ἀμπέχεσϑαι καὶ 
ἀμφιέννυσϑαι καὶ περιβάλλεσϑαι. 

102) ᾿“μπεχόνιον᾽ τὸ λεπτὸν ἱμάτιον. 
δὶ ̓Αἀμπεχόμενος᾽ σκεπόμενος ἢ καλυπτόμενος. 
154) ᾿ἡμπλάκημα" ἐστὶ βάλλω καὶ κατὰ συγχοπὴν βλῶ. καὶ ἐξ 9 

αὐτοῦ μετὰ τοῦ στερητικοῦ α καὶ πλεονασμῷ τοῦ μ [(ἀμβλὺ τὸ μὴ 

ὃν ὀξύ, ἤγουν τὸ μὴ βάλλον)] γίνεται ἀμβλῶ ἀμβλήσω ἤμβληκα, 
ἤμβλημαι. ἄμβλημαι καὶ κατὰ πλεονασμὸν τοῦ ἃ καὶ τοῦ καὶ ἀμπλά- 

κημα τροπῇ τοῦ β εἰς π. τὸ ϑηλυκὸν ἡ ἀμπλακία καὶ ποιητεκῶς ἀμ- 

πλακίη καὶ ἀμπλακίην. ἤγουν ἀποτυχία τῶν ἀγαϑῶν ἔργων, ὃ ἐστιν ιὺ0 

ἁμαρτία. 
155) ᾿μπυξ, ἄμπυκος" διάδημα" παρὰ τὸ ἀμπέχειν τὰς τρέχας, 

ἐκ μεταφορᾶς καὶ ὃ τροχός᾽ διὰ τὸ κυκλοτερὲς εἶναι. ἢ τὸ γυναι- 

κεῖον ἀνάδεσμα" παρὰ τὸ ἀμφέχειν ἄμφυξ καὶ ἄμπυξ, ἡ ἄνω πυχάώ- 

ξουσα καὶ ἀνέχουσα τὰς τρίχας. καὶ εἰς τὸ Χρυσάμπυκας. 18 

156) "ἄμπωτις" ἀνάποσις καὶ πάλιν ἀνάδοσις. 

151) ᾿“μπώτεις" αἴ περὶ τὸν ὠκεανὸν ἀποφυγαὶ καὶ διαστάσεις, 

καὶ περὶ τὴν Διβύην. παρὰ τὸ ἀναπίνεσϑαι. κυρίως δὲ ἄμπωτις ἡ 

ἀναπέμπουσα. ἀμπωτίξζω δὲ δύο. 

158) ἅμυδις᾽ ἐξαίφνης, ὁμοῦ. παρὰ τὸ ἅμα ἅμαδις καὶ ἄμυδις" 30 
τροπῇ τοῦ ἃ εἰς υ Αἰολικῶς. 

109) “ἥμυδις᾽ Αἰολικόν᾽ παρὰ τὸ ἅμα ἅμαδις καὶ ἄμυδις τροπῇ τοῦ 
ἃ εἰς ὖ «Αἰολικῶς, ὡς σάρκες σύρκες παρ᾽ αὐτί οἷς]. 

1. ἢ. ᾿ἀμπεχομένην ἂν παλλίον δὰ δπᾶ-. ἀδ 2 ΊΒΟΒΘΩ Ζοιϊθη πᾶν ἔματ 
(90); ἀδθοσ ᾿έμπ.᾽ παλλίον᾽ τὸ ἱμάτιον παρὰ τὸ ἱμά. τὸ ἀμπέχγεσϑαι ἃ 6 ᾿4μκπ." 
πᾶν ἱματ παρὰ ἀμπέχ. ε ᾿ἠμπεχομένη παλλίον (χὰ παννίον νοΥθοββοσῦ) καὶ πᾶν 
ἱμάτιον παρὰ τὸ ἀμπ. ν 

ἃ. 4. ἀ 8) ᾿κοη ΗΒδμὰ 4. ᾿ἡμπόμενος 6 ᾿Αμπεχόμενον σκεπόμενον 
ἢ καλυπτόμενονν καμπτόμενος ἃ 

8 ΗΕ πο} ᾿μπλάκημα β8οἴοτί τὸ ϑηλυκὸν ἡ ἀμπλακία καὶ ποιητικῶς ἀμπλακίη 
καὶ ἀμπλάκην. ἔστι βάλλω κα ὁ ἔστι ῥῆμα βάλλω ν χαὶ ἴθ ὃ σ 6. αὐτοῦ 
καὶ μετὰ τοῦ ν 1. γίνεται 61 ὁ ὁ 8. 9. ἀμβλάκημα (ΒΙοτηδοι ἤμβλημαι 
018 ἀμβλάκημα ἴῃ ὁ σΊοᾶογμο}}) καὶ τροπῇ τοῦ β εἰς π ἀμπλάκημα ἤγουν ἀπο- 
τυχία 8) ὁ 9. 10. τὸ ϑηλ. Ὁ18 ἀμπλακίην ἂχ ἃ Ἰηκοη Βαμα ἀυτοὶ ΖΘ Βθη 
16 οἰησοογάποῦ 10. ἀμπλακίην] ἀμπλάκη ν 

12. ἄμπυκος ἄδον ἀδγ Ζ6116 ἀ' οἄογ ἃ περὶ τὸ δ ὁ τὴν τρίχα ἃς 
18. καὶ) δὲδ ον 14. ἀνάδεσμα ἃ ἀνάδεσμον ἃ" 8δο.2.ν ἄμφυξ)] ἄμφω ν 

14 1ὅ. ἡ ἀναπηγάξουσα αΔοὸ 1. ἀνέχουσα] ἀτόνως ἔχουσα ν χουσαι ἃ δο.Σ 
χρυσάμπειςρ Υ 

16. ἀ“ (Ὁ) 81 ᾿ἰθκθη Βαμα, ἔθ] ὁ ὁ 
19. ἀμποτίξω δὲ β ἃ" ἃπιὶ τοομίου Βαπά, [6 }}ῦ ἴῃ θη ΑὈΒοΟΒτθα 
20. ἐξαίφνης ὁμοῦ ἃ ἃτῃη Ἰ᾿ἰηκοη Ηαπά, [0 ]ὐ 8 6.1 ν Ἄ. ἐξέφνης ὁμοῦ 

παρὰ τὸ ἅμα:- καὶ ἄμυδις 6} κ ν 20. 31. καὶ τροπῇ ἃ ς 
421. τροπῇ ὉΪ8 αἰοῖ. ἃ" 2 ἸΒοῆθη ἄθῃ 26.116 Ὲ εἰς Ὁ αἰολικὸν ἄμυδις ε εἰς 
ἄμυδις ν 

22. ἀἶ δὶ απὰ πὸ} ἄδθιη ὙΟΥρΘα μην μυδις" ἐγράφη κ ὥμα 
[10 ἃ 28. εἰς ὁ 6} δ ὁ ὡς αἰολεῖς ἃ" παρ᾽ αὐτοῖς 1Ἃ1Ἃ6} ν 
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160) [Ἅμαδις καὶ Δαυ]δις᾽ ὡς σάρκες [σύρκες. ἐστὶ] δὲ παρὰ τὸ 
ἅμα, "τ δὲ πνεῦμ]α ἐνήλλαξεν. 

161 ᾿Δμυστί᾽ ἡ ἀπνευστὶ πόσις" παρὰ τὸ μὴ μύειν ὅ ὅ ἐστι καμμύειν. Βίσει. Θοδαμο, 
162 “ἡμυστί" πόσις, ἐν ἡ οὐδεὶς ἀναπνέει᾽ παρὰ τὸ μὴ μύειν. 
108) ᾿“μύϑητον᾽ ἄλεκτον, ἀδιήγητον. 
1604) ᾿Αμπυξ᾽ ] τὸ γυναικεῖον ἀνάδεσμα ! ἀνάδεσμος τριχῶν᾽ ἀπὸ τοῦ 

εἰς τὰ ἄνω πεπυκνῶσϑαι" καὶ τοιοῦτός τις κόσμος ἡ χαλινός. 

100) ἄμπωτις ἡ ξηρότης κυρίως δὲ λέγεται ἡ ἀναχώρησις οἷον Ἐἰγαι. Θϑαυίη. 
ἀναπέμπουσα, καταχρηστικῶς καὶ ἐπὶ τῶν ἡμετέρων σωμάτων ἡ ἐκ τῆς ὡ 
ἐπιφανείας εἰς τὸ βάϑος ὑποχώρησις τῆς ὕλης. 

100) “μυδρός" παρὰ τὸ μύδρος, ὃ σημαίνει τὸν πεπυρακτῶ- Ἀποχ. Π 989,33 
μένον σίδηρον, ἀμυδρός, ὃ ἀλαμπὴς καὶ σκοτεινός. τοῦτο παρὰ τὸ 
μύω., τὸ σημαῖνον τὸ καμμύω. 

161) Ὅ(: ᾿Δμύμων" ὃ ἄψογος" παρὰ τὸ ἄμωμος. τὸ δὲ ἄμωμος Ἐρίκι. Απ. οχ. 
παρὰ τὸ μῶμος" ἀμώμων καὶ ἀμύμων, τροπῇ τοῦ ὦ εἰς ὕ. ΡΞ 

108) ᾿“μῦναι᾽ ἀποστρέψαι καὶ ἀλεξῆσαι καὶ βοηϑῆσαι᾽ σημαίνει 

δὲ καὶ τὸ τιμωρήσασϑαι. τὸ δὲ ἀμύνω ἀπὸ τοῦ ἄμυνα, ἡ ἐκδίκη- 
σις τοῦτο παρὰ τὸ μύνη,. ἡ πρόφασις. μετὰ τοῦ ἐπιτατικοῦ ἃ 
ἀμύνω. 

169) Ἐρ: ᾿Δἀμῦναι καὶ ἐπαμῦναι τινὲς ταὐτὸ φήϑησαν εἷναι, καὶ 
οὐ καλῶς" διαφέρει γάρ᾽' ἀμῦναι οὖν ἐστιν τὸ ἀνταμείψασϑαι τὸν 

ἠδικηκότα, ἐπαμῦναι δὲ τὸ βοηϑῆσαι. Ὅμηρος" ..ἀλλ᾽ ἐπάμυνον"“ 
(1. ὅ, 688). 

110) Πτολεμ. ᾿Αμύνασϑαι καὶ ἀμύνειν διαφέρει" ἀμύνασϑαι 
μὲν γὰρ τὸ κολάξειν τοὺς ἀδικήσαντας, ἀμύνειν δὲ τὸ βοηϑεῖν. 

111) ᾿“μύνω᾽ τὰ εἰς νῶ παραληγόμενα τῷ ὃ βαρύνεσθαι ϑέλει Ἐρίπι. Αι Οκ. 
35, 13 

1, 2. ἀδ βοϊῤνγίθ δὰ οὈαγείθη Παπα 
8. ἀ δὶ ΟΌΘΥ Βαμα, τοῦ ἀογ [ο]σοη θη 6]. νου άθῃ 8 ὁ 
4, ἀἶ ἃτὰ ΟΌΘΤ Βαμα ἤδο} ΟἹ]. 161 
ὅ. ἂχ ἃἂτη ΟὈΘΥ δηα πθΌρῃ ΟἹ. 161 διήτητον ἀχ (Ὁ) 

6. 7. ἀἦ 85 ΟΌΘτῃ Εδπὰ 6. τὸ γυν. ἀνάδεσμα ἃ ΖΦ ΒοΒθη ΖΘ61]6η, [6] 
Ἱ ἀἄἀνάδεμα κ τἱο!ύί;Σ ἀνάδεσμος τριχῶν [61 σν τῶν τριχῶν ας 

8--10. ἃ 8. ᾿ηκοη Ηδπᾶ ποῦθῃ ΟἹ. 166 8. δὲ [61 δὸ 9. καταχρ. 
δὲ καὶ Δ: ἡ] ἣ δον 10. ἀποχώρησις Ζ ὑποχωρούσης δ 6 

12, ἀμυδρὺς δὲν 

14͵ Ὅμ πον ἀ ἢ 14, 1ὅ. ὁ ἄψογος Ό18 καὶ ἀμύμων δι δὰ παρὰ 
τὸ ἄμωμος καὶ τὸ μθενς καὶ παρὰ τὸ μῶμος ἀμῶμον 80 14. παρὰ τὸ 
ἄμωμον κ τὸ δὲ ἀμώμενος ἂξ 16. ἀμώμων] ἀμύμων ν 

18. τὸ μύνησ « ἃ ἴομὶὐ 2 

920. Ἐφ πὰς ἂδ ταὐτὸ] τοῦτο 8 ο καὶ οὐ] καὶ ἔδμ] ν 22, δὲ] οὖν 
ἀξ καὶ ὕὅμηροςν 

94, πτόλ ἃ' Πτολεμ. ἀτὰ ϑ 0 }]υ8. ἄθν γοσϑυβρομθημᾶθη 6]Ο886 ἃ ο, ἔθ] δὲν 
διαφέρει Τ6 8} 'Δὸ 235. γὰρ ἴδ} διὸ πρὸ αδικήσαντας ἃ 

20. τὸ ὃ ἃ. δον 
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καὶ ἐπιτεταμένον ἔχειν τὸ ὕ. εἰ δέ τι περιεσπάσϑη., προκατάρχον 
ἔχει ὄνομα, οὗ τὸ τέλος εἰς ὦ τραπὲν ῥῆμα ποιεῖ, οἷον ὀδύνη 
ὀδυνῶ. 

112) ᾿ἄμφηκες᾽ ξίφος δίστομον, [ἠκονημένον ἀμφοτέρωθεν. 
113) ᾿Ὡμύσσω᾽ παρὰ τὸ αἷμα αἰμάσσω, [τροπῇ τοῦ ἃ] εἰς σ᾽ καὶ ἐκ- 

βολῇ τοῦ 1 [ἀμύσσω, ὡς μά͵]ϑω μάϑος καὶ πὐϑυς] 
114) ᾿ἡμύμων᾽ ἀρσενικῶς καὶ ϑηλυκῶς, ὁ ἄψογος. παρὰ τὸν μῶμον 

μώμων καὶ ἀμώμων καὶ τροπῇ τοῦ ὦ εἰς υ ἀμύμων. ἢ παρὰ τὸ μύω 
μύμων καὶ ἀμύμων, ὃ μὴ ταπεινούμενος. 

115) ᾿“μῦναι᾽ τὸ ἀποσοβῆσαι ἢ τὸ βοηϑῆσαι᾽ παρὰ τὴν μύνην, τὴν 
πρόφασιν, ἀμῦναι κυρίως τὸ ἀπροφασίστως βοηϑῆσαι᾽ ἢ μύνας σημαίνει 
τοὺς μελισμούς, ἔνϑα ἀμύνειν τὸ ἀμελλητὶ βοηϑεῖν. ἢ παρὰ τὸ ἀμεύω, τὸ 
πορεύομαι, ἀμεύνω, ὡς ϑύω ϑύνω, κλίω κλίνω, καὶ ἐνδεία τοῦ ε ἀμύνω, 
τὸ μετὰ δρόμου βοηϑεῖν. ἢ παρὰ τὸ ἀμείβω ἀμεύω γίνεται. τοῦτο προσ- 
ϑέσει τοῦ ν [καὶ ὑποστολῇ τοῦ ξ γίνεται] ἀμύνω, τὸ ὑπὲρ χάριτος βοη- 
ϑεῖν. ἀναγκαία δὲ ἡ τοῦ [] ὑποστολή᾽ τὸ γὰρ ν τῇ εὖ διφϑόγγω [οὐκ 
ἐπεντίϑεται. ἐπὶ δὲ τοῦ ὖᾧ γίνεται πυκνῶς, ζὡς) δύω δύνω, ξύω ξύνω,] 
ἀρτύω ἀρτύνω. 

116) ᾿μύξεις" σπαράξεις᾽ παρὰ τὸ ἀμύσσω ἀμύξω. ἢ παρὰ τὸ 

αἷμα αἱμάσσω καὶ ἀμύσσω, τὸ τοῖς ὄνυξι ξέω. 
111) ᾿“μύσσω" τὸ ξέω τοῖς ὄνυξι" παρὰ τὸ αἷμα αἱμάσσω" ἐξ 

οὗ καὶ ἀμυχή. τὸ ἐπὶ πολέμου ἕλκος. 
118) ᾿“μφηρεφέα᾽ τὸ κατάσκιον. ἡ ἀμφηρεφής. τῆς ἀμφηρεφέος 

καὶ ἀμφηρεφοῦς. ἐκ τοῦ ἐρέφω ἐρεφής. καὶ ἀμφηρεφής. παρὰ τὸ 
ἐρέφω τὸ στεγάξω. 

110) ᾿“μφήριστον᾽ ἀμφίλογον, ἀμφίβολον ἢ ἄνιδον. παρὰ τὸ 

1, ἔχει 8.0 ἔχειν 88 ἔχει «τ 2, ἔχεινομα ὰ ὀδύνη) ὀδύνω ἃ. κα 6. ξ ν 
4 ἃ" δὰ ᾿ἰπκοη Ηδηᾶ ποῦθη 6]. 116 δίστομον [6] } 56 ἠκονισμένον ε 
ὅ. 6. ἂχ 8δηὶ θη ἀπΐογη Παπά πδο}} (]. 179 ᾿ἡμάσσω δ ὁ εἰς ἢ τ 

0. τοῦ τ ἴδ} δ ὁ καὶ ἴ6}} δ ν 
1---9. ἃ“ (ἀπάσγο Ηδπᾶ) 8πὶ υαπίθσῃ δηά, ΤἋᾺ6 8] ν 7. καὶ] δὲ. ο 8. μόά- 

μων ἴον αὸ υπὰ τ, ἀδογ μῶμον καὶ ἀμόμων δῖηα Εδπὰ π]Θαοτθο]ᾧ εἰς ὖ 

ἀμήμων 1 
10---18. ἀπ δ ππίρσῃ δηὰ δο} Ὕ6Ἱ. 174 10. παρὰ τὸ μύνειν ἃ ὁ 

11. ἀπὸ προφάσεως βοηϑῆσαι κα ὁ 12. μελισμοὺς ἔνϑα δ᾽. δηλ. 4; μελ- 
λησμοὺς ἔνϑενα αο 18. ἀμεύνω] ἀμένω ἄχ. 'ο.}9Ὁ κλίω κλίνω) κλύω κλύνω δὲ 
ἀμῦναιν 14. βοηϑῆσαιν ἀμείβω] ἀμείνω ἃ. ΑὉ.ς ἀμύνω οΥ ἀμεύω)] 

ἀμείω Σ 16. τοῦ ν]) τοῦ ξ ἀι Δ ΌὍοσΙ.ν ἀπὸ ὃ ἀποστερήσει ἃ. ὁ; γαῖ. ἀδπυϊῃ. 
: ᾿ Ν 

16. 16. βοηϑῶ ΑῬο6.Σ.ᾧ 16. τῆς εΥΥ 17. τοῦ ὃ γίνεται ἀφηυ1η.} τοῦ ὑγιὰ Σ 

τοῦ ὑγιαι Υ τοῦ ὑγιαίνω α Ὁ ὁ 18. ἀρτύνω ἀρτύω α δησοίασί 
ὑγιαίνω ἃ Ὁ ὁ 

19. σπαράξεις ἀὃ παρὰ τὸ μύσσω ἃ. Ὁ 6.2 20. ἀμύσσω)] ἀμύξω ἀν εν 
καὶ ἀμύσσω ὉὈϊδ αἷμα αἱμάσσω 196 ]6ῃ ἃ ὁ τὸ τοῖς] καὶ τοῖς 

1. 22. ᾿ἀμύσσω ὉὈϊδ αἰμάσσω ἴδμ]ῦ ν αἱμάσσω ἐξ οὗ ἴδ }1ῦ Ὁ 22. τὸ 
ἐπὶ ποῖ. ἕλκ. ἃ δὶ Βαπᾶ (πόλεμον 5), το σοῦ ἐπιπόλαιον 

28. τὸ κατασκ. ἀὅ 24. 26. παρὰ τὸ ΌὈ1 στεγάζω ἃ" οὐογ ἀἕ 24. καὶ 
ἀμφηρεφοῦς) καὶ ἀμφηρεφὴς τῆς ἀμφηρεφέως Ὁ καὶ ἀμφηρεφής ἴδ] ὁ Ὁ ὁ 

20, ἀμφίλογον ἃ ἀμφίλοχον α [6}]ὺ 2 ῶ96-- 129, 1. τὸ αἰρζω ἂς 

Ὶ 

10 

18 
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ἐρίξω., ὃ παϑητικὸς παρακείμενος ἤρισμαι [Ἐ᾽0]. 18] ἤρισται, ἐξ αὐ- 
τοῦ ἀμφήριστος καὶ τὸ οὐδέτερον ἀμφήριστον. 

180) ᾿“μφιείμενοι᾽ ᾿ἰ ξε΄ , ἀμφιέμενοι γάρ. 
1581) ᾿ἀμφισβητῶ᾽ εἴρηται παρὰ τὸ ἀμφὶς βαίνειν, τουτέστιν κεχω- 

ὃ ρισμένως ἱέναι, ὅπερ συμ[ βαίνει τοῖς ἀμφι]σβητ[ οὔσιν]. 
182) ᾿ἀμφήσκω" τὸ ἐνδύω᾽ ἠμπέσχετο ἐνεδύσατο καὶ ἠμπίσχετο ἐνεδέ- 

ὄυτο. ἀμφίασις δέ. 

1823) ᾿μφί, περί, προϑέσεις᾽ ἰστέον ὅτι προϑέσεις εἰσὶ τῇ μὲν 
φωνῇ ιη΄, τῷ δὲ σημαινομένῳ ιζ΄. ἡ γὰρ ἀμφί καὶ ἡ περί τὸ αὐτὸ 

10 σημαίνουσι καὶ ἐν τῷ ἅμα εὑρίσκονται, οἷον .. Ἕκτωρ δ᾽ ἀμφιπεριστρώφα“ 
(11. 8, 8348). διαφέρει [δὲ] ἡ ἀμφί τῆς περί προϑέσεως κατὰ τρόπους 
τρεῖς ἡ μὲν γὰρ ἀμφί ἀποβάλλει τὸ ἴ, οἷον ἀμφ᾽ ἀγα]ϑὸν ϑεράποντα“ 
(1. 10, 165), ἡ [δὲ] περί οὐδέποτε. [καὶ] πάλιν ἡ περί ἀναστρέφεται, 
οἷον οκεῖνος δ᾽ αὖ πέρι [κῆ]ρε μακάρτατος““ (Οἀ. 6, 158), ἡ [δὲ] ἀμφί 

16 οὐδέποτε ἀναστρέφεται. καὶ ἡ μὲν περί μετάγεται εἰς μέρος λόγου. τουτέστιν 
εἰς ἐπίρρημα μεσότητος, ὡς ἐν τῷ ..]δομενεῦ πέρι μέν σε τίω“ (1]. 4, 257), 
ἀντὶ τοῦ περισσῶς, ἡ δὲ ἀμφί οὐδέποτε. 

184) Ὅκ. ᾿“μφιαχυῖαν" περὶ τῶν τέκνων ὀδυρομένην. μετοχὴ ϑη- 
λυκὴ ἐκ τοῦ ἀμφιάχω, τοῦτο ἐκ τοῦ ἰάχω. τοῦτο ἐκ τοῦ ἰά. ἡ ἐκ- 

40 πεμπομένη βοή᾽ ἐξ αὐτοῦ ἴος, μετὰ τοῦ στερητικοῦ ἃ ἄιος καὶ ἄνιοο, 

ὁ ἄφωνος, καὶ τὸ ᾿Δ“ττικὸν ἄνεως καὶ ἄνεῳω οοδὴν δ᾽ ἄνεῳ ἦσαν“ 
(Ι. 9, 80), εὐϑεῖα τῶν πληϑυντικῶν. λοιπὸν ἐκ τοῦ ἰά γίνεται ἰάχω 
καὶ ἰαχή καὶ ἀμφιάχω καὶ ὃ μέλλων ἀμφιάξω ἀμφίαχα ἀμφιαχώς 
ἀμφιαχυῖα᾽ τὰ γὰρ εἰς ἃ ϑηλυκὰ παρεσχηματισμένα ἰσοσυλλαβοῦσι 

δδ τῇ γενικῇ τοῦ ἀρσενικοῦ. Θι 

1. ἤρισμαι ἤρισαι ἤρισται γ καὶ ἐξ αὐτ ἀΌο ὥ, τὸ ἴδ] Ὁ τὸ ἀμφή- 
ριστον 

ἃ. ἃ ἃἂπι ΟΌΘτ Βαπᾶ; εἰ ἂχ ἔθ} δον ἀἀμφεέμενοι (-ἥμενοι ἃ Ὁ ὁ) υπά 
ἀμφέμενος ἀΐα ον (ἄμφενος Υ) 

ἃ- δ. ἀἶ δὼ οὔθτη Βδμπὰ ποι 6]. 180 ἀμφιβαίνειν πὰ κεχωρισμένος 
εἶναι Οοἀά. δ. ὅπερ] ὥσπερ Δ Ὁ ὁ 

6---1. ἃ" δὰ Οὔοσὰ Βαηᾶ πδοὰ 6]. 181 ᾿ἀμφίσκω Υγ, 1168 ᾿Μμπίσχω. καὶ 
Ὁ18 ἐνεδέδ. [6] ν 6. ὑπέσχετο α ὑπέρχετο α Ὁ 7. ἀμφ. δέ] ἀμφιάσατο 
86 ἀμφιάσειτο Ὁ 

8. προϑέσεις πο} ὅτι [6 }} δΔϑον μὲν ἴθ] αῦ᾽δο. 9. τὸ δὲ σημαινό- 
μενον αὯο (ἃ γοῦ Κοτγτγοκίυτ) 9--17. ἡ γὰρ υἱ8 οὐδέποτε ἂχ τὼ τοομύθη δπὰ 
9. περὶ προϑέσεις « 10. ἐν τῷ [68] Ὁ ἀμφιπεριστρῶφῶ καλλίτριχασ 
ἵππους ν 11. ἡ [610 ἢ 18. ἡ περὶ 16} 2 ἀναστρέφονται Ὁ 
14, ἐκεῖνος ὉΣ δ᾽ ἀπέρι Οοἀά. 10--17. καὶ ἡ μὲν ΌὈ1Π οὐδέποτε ἂχ ὨΔΟΣ 
ἀογ ἀδζν ΒΟ θη βίθμοπάθη 6]. 192 (ἃ) ἴδ] ὁ Ὁ ὁ 16. ἴδομεν εὖ 2 

18. δῥΚὶ ἀ διὸ, 83πηὶ Εμάθ σοόῃ ΟἽ]. 188 Ὁ ἴθμ]ὺ σν ᾿Ιμφιαχυῖαν οἄον ᾿“μ- 
φισχυῖαν, ἀμφιάχγω οὔδσ ἀμφίσχω ἃ. 8. Ψ. ἃ 8 Ὁ ὁ περὶ τ. τ. ὀδυρωμένη (80) 
ἃ ὀδυρομένη ὁ ϑηῖ. μετοχή 20. ἐξ αὐτοῦ (αὑτῆς ὁ Ὁ 6) νοῦ βοή Οοἀά. 
ἄνιος] ἄινος Ὁ ἀίνιος δὸ εὔφωνος Ὁ 21. καὶ ἄνεω)] ἡ ἄνεω 4 (80) ν 
καὶ ἀνίω α.Ὸὸ δὴν δ᾽] δ᾽ ἡνδ᾽ ἃ. 86 ἴ6}} Ὁ ἄνεω] ηΐαλνιος Ὁ ἡανεων 
21. ἡ εὐθεῖα ν ὦ, καὶ ὁ μέλ. ἴδ] ν καὶ ὁ Ὁ19 ἀμφίέαχα 68} « Ὁ 
ἀμφιάζξΨω ἃ 44. 20. ἰσοσυλλαβοῦσι 0018 ἀρσ. 6] Ὁ ἰσοσυλλαβεῖ κὸ τῶν 
ἀρσενικῶν ἐν 

Ἐοίἱεσοηπέοίη, αοβον. ἃ. ατίοοι. ἘΠγτηοϊορίκα. 9 

Ομοΐτοῦ. Οεί. 
115, 19 

Ερὶπι. οι. 

ΑὩ.1 41, 90 

Ἐρίζω. οι. 
ΑΔ.1 15, 18 



Ἐρίποσ. Ηοπι. 

ναὶ]. ὅ8..8ο!]. 1]. 
1, 81 

Οτίου 178, 3 

Ἐλγτι. Θεπυΐη. 
159 

Οτΐου 2ὅ, 18 

Ἐλγτα. Οσπιίη. 

145 
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185) Φ. ᾿Αἀμφεπονεῖτο᾽ ἔσπευδεν. 

186) Ὅβ. ᾿ἀμφιβέβηκας᾽ περιβέβηκας, ὅ ἐστιν ὑπερμαχεῖς ἢ ὑπερ- 

ασπίζῃ,. κατὰ μεταφορὰν ἀπὸ τῶν ἀλόγων ξῴων᾽ ταῦτα γὰρ περι- 
βεβηκότα ἑαυτῶν τοῖς τέχνοις ἀμύνεται τοὺς ἐπιόντας" ἢ ἀπὸ τῶν 

περιβαινόντων τοῖς ἐν τῷ πολέμῳ τεϑνηκόσι καὶ ὑπερμαχούντων, 

ἵνα μὴ σκυλευϑῶσι καὶ ὑβρισϑῶσιν. ἢ μέσος κάϑησαι ἐν αὐτῇ τιμώ- 

μενος ὥσπερ πολιοῦχος καὶ οἰκιστής. 
1817) ᾿ἀμφίβληστρον᾽ ἐν πλεονασμῷ τοῦ ο. βλῶ βλήσω βλῆτρον" ἀμφί- 

βλητρον ἔδει. 

188) Ὠρίωνος" ᾿ἀμφίβληστρον. διὰ τὸ ἀμφιβάλλεσϑαι ἀμφί- 
βληστρον. ἀπὸ τοῦ βάλλω κατὰ συγκοπὴν γίνεται βλῶ. ὁ μέλλων 

βλήσω, βλῆτρον, καὶ μετὰ τῆς ἀμφί προϑέδεως καὶ πλεονασμῷ τοῦ 
ὅ ἀμφίβληστρον σημαίνει δὲ τὸ δίκτυον. 

189) ᾿ἀμφικτύονες" οἷ περιοικοῦντες. τὸ γὰρ κτίσαι ἐπὶ τοῦ οἰκῆσαι 
ἔλεγον οἵ ἀρχαῖοι" οδυκτιμένην κατ᾽ ἀλ[ωήν““ (Οἀ. 24, 336). ἐν ἢ] καλῶς 
διάγουσιν ἄνϑρωποί τε καὶ τὰ ϑρέμματα εὐχερείας χάριν ποτισμῶν τε καὶ 
νομῶν. ᾿Αἀμφικτύονας δὲ [ἔλεγον] τοὺς τὴν Δελφῶν περιοικέαν νεμο- 
μένους “Ἐλληνας] τροπῇ τοῦ 1 εἰς ὕ. 

190) ᾿““μφιγυήεις᾽ ἀμφωτέρωθϑεν χωλός. εἰς τὸ Αἰἱματόεσσα. 

191) ᾿ἀμφιελίσσας᾽ παρεκάλεσας" ὄνομα ἐκ τοῦ ἑλίσσω. τὸ λι 
ῖ. οὐδέποτε πρὸ τῶν δύο σόα... .. 

192) ᾿ἀμφιγνήεις᾽ ὁ “Ἥφαιστος, ὃ βραδὺς ἐν τῷ πορ[ εύεσϑαι)], παρὰ 
τὸ γυῖα, ὅ ἐστιν ἄκρα, χεῖρ[ες] καὶ πόδ[ες]" καὶ Ὅμηρος καὶ ..,ἔγχεσιν (ἀμφι- 
γύοισιν)““ (1]. 14, 26). 

1. 6]. δὺΓ 6 ο, πδομίγβο! οι 8: Ηδπὰ 8 (ι ἴϑῃ!α 8 ᾿Δμφεπονείτω Α 

᾿Ἀμφεπονῇ 6 ᾿ 
2. ὁ υν ἀκ 6 ᾿᾿μφιβέβικα" περιβέβηκα Σ« 8. ἀπὸ] ἐπὶ 6 Ὁ ς 

8. 4. παραβεβηκότα ο περιβέβηκεν ἑαυτοῖς ὅτε ἀμύνεται ν 4. καὶ τοὺς 
ἐπιόντας αὉ ὁ ὅ. τοῖς ἐπιλέμω τεϑνεῶσι Ὁ 6. κάϑισαι ἃν 6. 7. σετη- 
μώμενος Ὁ 

8. 9. ἀχ 41ῃ οὔσσθῃ Ηβδηᾶ, ἴθ] Δ ΌοΥ 

10. ᾧ" πυν ἀ" 10---18. ἀμφίβληστρον ἀπὸ Ὁ18 τοῦ σ ἀμφίβληστρον [Ἃ6}}} 
ΞΟ 11. βάλλω κατὰ ἀποβολὴν καὶ κατὰ συγκοπὴν 8 Ὁ ὁ ὁ μέλλων [681 ν 
12. Ήσερον καὶ δ 6 18. ἀμφίβληστρον τὸ ἀμφιβάλλεσϑαι σημαί- 
νει δὲ ν 

14. 18. ἀχ τὼ Οὔθγῃ Εδπᾶ π80} ΟἹ. 187 14. οἰκῆσαι ἀιοὰ ἀδπυΐῃ. Α 
16. οἱ ἀρχ. Ὀ18 ἀλωήν [6] Ὁ ἐυκτιμένον ἀχι δ οΣν 16. οἱ ἄνϑρωποι Σ 
ἄνϑ. τε] τε 61 δ Ὁ ὁ τὰ νοῦ ϑρέμματα ἴθ] δον 11. ἀμφίκτυον Υ 
τῶν δελφῶν ὃν τῶν ἀδελφῶν κ ὁ 17. 18. περιοικέας.. ἔλληνες ἃ Ὁ ς 
18. εἰς ΤΥ δο 

19. ἀμφοτ. χωλός ἃ καὶ εἰς τὸ αῦοςξ 

20---21. [6 }}Ἐ.}ὺ Σ 20. παρακαλέσας ἀδαθᾳπαο παρεκάλεσας ὄνομα] τὰς ἀμφο- 
τέρωϑεν συστρεφομένας ν 21. Π80} δύο σόα: δίφϑογγος ἃ ὁ δίφϑογγος εὑρί- 
σκεται Ὁ 

ῶ22- 94 ἃ βοηγᾶν ἅδον ΑἹ]. 191 22, ᾿μφιγύιης ἃ' ᾿Δμφιγύης αΌο. εἶν 
ὁ ἴθ}  ν 23. τὰ γυῖα ἂς: ἄκρη δ8ο ἄν Ὁ χειρῶν καὶ ποδῶν Ὁ γεῖρας 
καὶ πόδας ν γρμ]. ἀΘμαπΠ. καὶ ὌὍμ. Ὀϊ8 ἀμφιγ. [61 Σ  σνμοῖΐοβ καὶ 61 δ 6 

μπῶ 0 
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198) ᾿μφιέννυται" σημαίνει τὸ ἐνδύεται" γίνεται δὲ παρὰ τὺ 
ἕξω, τὸ ἐνδύομαι, πλεονασμῷ τοῦ ν ἕνω καὶ κατὰ παραγωγὴν ἑνύω 
καὶ πλεονασμῷ τοῦ τ εἰνύω᾽ καὶ ἐπεὶ ἔϑος ἔχουσιν οἵ Αἰολεῖς τὸ ἱ 
πρὸς τὸ ἐπιφερόμενον σύμφωνον τρέπειν, οἷον εἴρω ἔρρω, φϑείρω 

φϑέρρω, τὸν αὐτὸν τρόπον τρέπεται τὸ ἱ εἰς τὸ ν καὶ γίνεται ἔν- 
νύω καὶ μετὰ τῆς ἀμφί προϑέσεως ἀμφιεννύω καὶ ἐξ αὐτοῦ παρά- 
γωγον ἀμφιέννυμι καὶ τὸ παϑητικὸν ἀμφιέννυμαι, καὶ τὸ τρίτον 
ἀμφιέννυται" καὶ εἰς τὸ Ἐννύω. 

γαῖ. ἘΛγο,. 
αϑθουίη. 168 

194) ὦ. ᾿“μφιέσει" τὸ ἐνδύσει. τὸ ῥῆμα ἀμφιέξω γίνεται παρὰ νεῖ. Ἐρίπι. Απ. 

τὸ ξω, τὸ ἐνδύομαι, κατὰ πλεονασμὸν τοῦ ἕξ. τί διαφέρει τὸ ἀμφιέξω 
τοῦ ἀμφιάξω; ὅτι τὸ μὲν διὰ τοῦ ε κοινόν, τὸ δὲ διὰ τοῦ ἃ Ζωρι- 
κόν᾽ οὕτω καὶ τὸ ὑποπιέξω ταὐτὸ καὶ ὑποπιάξω διαφέρει. 

195) ᾿ἀμφίγυα" “Ὅμηρος “ἔγχεσιν ἀμφιγύοισι““ (1]. 14, 20) τὰ ἀμφο- 
τέρωϑεν γνῶσαι δυνάμενα, [διά] τε τῆς ἐπιδορατίδος καὶ τοῦ σαυρωτῆρος. 

196) ᾿ἀμφικύπελον᾽ τὸ περιφ[ερὲς καὶ] περιαγές᾽ [τοιοῦτον] δὲ τὸ 
ποτήριον. 
᾿ ̓Δμφικτύονες" οἵ τὴν Δελφῶν περιοικίαν νεμόμενοι “Ἕλληνες. 
198) ἀμφιλύκη" ἡ μήποτε] πεφωτισμένη νύξ, ὃ βαϑὺς ὄρϑρος. 

λύκος γὰρ τὸ φῶς. 

199) ᾿“μφικύπελον᾽ παρὰ τὸ κυφόν, τὸ ἑκατέρωϑεν κεκυρτω- 
μένον. 

200) ᾿“μφιλαφές" τὸ δασύ" ἀμφιλαφές, τὸ ἑκατέρωθεν ληπτόν. 
σημαίνει δὲ τὸ ποτήριον. κατὰ συγγένειαν τοῦ β εἰς φ᾽ δοκεῖ δέ μοι 

παρὰ τὸ ἁφή, οἵονεὶ τὸ τῇ ἁφῇ ἑκατέρωϑεν ὑποπίπτον. 

1. ἐνδύεται ἀὶ ἐπενδ. ἂχ υπὰ ΑὌὈΒΟΒΥ. 2, 8. ἔἕνω ὉὈϊδ τοῦ 1 [6] Ὁ 
8. εἰνύω)] ἐννυίω ἃ ἐνυίω αὉ οΖ (8Δυ8 ἐννύω) ἐπειδὴ ν δ. εἰν δῦο 
6. καὶ μετὰ Ὀϊ8 ἀμφιεννύω ἴ16}]} 6 6. 7. παράγωγον ἴομ]ῦ ν 1. ἀμφιέν- 
νυμι) ἀμφιεννύω Ὁ καὶ τὸ τρίτον] καὶ ἴΘ] Δὸν 

9. Φ υν ἀξ ᾿Ἀμφιέπει α ὁ καὶ γίνεται ΥΣ 10. εἴω ἃ ἱἰέω δ Ὁ ὁ 
καὶ πλεονασμῷῶῷ αΔὍ6 τί ἀἱ χυΠΒομθη ἄθῃ ΖΘ: θη. 1]. διὰ τὸ εζω τὸ κοινὸν ν 
τοῦ ἐ)] τοῦ 86 129. ταὐτὸ ὍΟΥ ὑποπιέζω πὰ διαφ. ἄρον ὑποπιάξω ἃ υπὰ 
ἂχ, ἐδ] ν οὕτω γὰρ ταῦτα τὸ ὑποπιέζω καὶ ὑποπιάζξω:- ΔΛ οὕτω καὶ 
ταῦτα καὶ τὸ ὑπ. καὶ τὸ ὑποπιάζω:- 2 καὶ ὑποπιέξζω (τὸ [6 } νυ) 

18--14. ἀχ ὨρΌσδη 61]. 194 δὰ σϑομβίθῃ ἤαμὰ ᾿ἀμφίγυια ὍΣ 18. 14. τοῖς 
υηὰ δυναμένοις: ν' 14. γνῶσαι 400 ἀθη.44 γνῶσαι ΟὐδΓ γυῶσαι ἃ γυῶσαι ν 
διὰ τὸ τῆς ἄχ. 5.6.2 διὰ τῆς ὃν σαυρ. οὐδ σταυρ. ἀχ σταῦυρ. Δ Ὁ 6.Ξν 

16---16. ἀκ πδοὴ 6]. 197 Ὧπὶ τοοδβίθῃ Βαπὰ (ἀπάθγθ Ηβῃα), ἴθ] ἃ ο. ζν 
δὲ] ἐστὶ Ὁ 

11. ἀδ () 8 ηΚοὴ Ηδηὰ πο} 6. 194, ΓΘ] δὸν δελφοῦ ἀΐω ἀδελ- 
φοῦ παροικίαν Ὁ 

18---10. ἀδ ἂπὶ κοη Βδπα υὑπύίθη, 6μ10 δὸς 18. ἡ μὴ πεφ. ν καὶ 
ὁ βαϑὺς ὃ 

20. τὸ κῦφος Ὁ 

22. ἀμφιλαβὲς οὐδγ -φὲς ἃ (γρ]. (θη. 4) ἀμφίλαφον δα ϑ3ον ἀμφίλαφον 

δὲ ς τὸ βὺῸν 238. σημαίνει Ὀ18 ποτήριον ἀἦ ὕμνον ἀδν Ζ6 116, δὴ ἄθῃ 
ΒΟ] μοϑίο δ ν σημ. καὶ τὸ ποτ. Ὁ σημ. δὲ καὶ τὸ ποτ. ὁ δοκεῖ] δό- 
βει ἃ Ὁ ὁ 

ρ᾽ 

Οχ. ΠῚ 888,1 

Εἰγτὰ. αϑηιΐη. 
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Εἰγτα. αοπαΐη. 
146 
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201) Πόϑεν ἀμφιλαφής᾽ παρὰ τὴν ἀμφί πρόϑεσιν καὶ τὸ λήβω 
τὸ λαμβάνω ἀμφιλαφὴς ὅδε εἴρηται. ..... ὑψηλὴ τετρὰς 

202) ᾿ἀμφιλύκη νύξ᾽ ἡ σκοτεινή, ἀμφιλύγη τις οὖσα᾽ λύγη γὰρ 

ἡ σκοτία. 

203) ᾿μφικύπελον᾽ τουτέστιν ἀμφοτέρωθεν κοῖλον καὶ περιφερές. δ 
(ἢ) οἷονεὶ ἀμφιχύπελον, ἔνϑα χεῖται ὁ πηλός, τουτέστιν ὃ οἶνος. καὶ 
τροπῇ τοῦ χ εἰς κα ἀμφικύπελον. ὅϑεν καὶ κάπηλος, ὃ τὸν οἶνον πωλῶν. 
εἴρηται δὲ πηλός ὃ οἷνος ἀπὸ τοῦ πάλλειν καὶ κραδαίνειν ἡμῶν τὴν 
κάραν ὅϑεν καὶ ἡ μέϑυσις κραιπαλισμὸς λέγεται. 

204) Ἴάμφιος᾽ ὄνομα διὰ τοῦ ἐ΄ οὕτως καὶ ἢ παράδοσις᾽ παρὰ γὰρ 10 
τὴν ἀμφί παρῆκται ὡς παρὰ τὴν [ὑπό Ὕπιος καὶ παρὰ] τὴν ἐν ἔνιος" 
οὕτως ἀμφί Γάμφιος᾽ καὶ ἔχτασις τοῦ τ. [ ..»ἔβαλεν Ἄμφιον Σελάγου υἱόν" 
(1. ὅ, 612). 

205) ““μφιλάχίαινεν᾽ περιέσκ]απτεν. ὅϑεν καὶ λάχανα διὰ τὸ ἐπί- 
σκαπτον εἶναι τὴν γῆν αὐτῶν. [[ καὶ εἰς τὸ “άχανον. 1ὃ 

206) ᾿φἀμφιλύκη᾽ σκοτεινή λυγαῖον γὰρ τὸ σκοτεινόν, παρὰ [τὸ] λύειν 
τὴν αὐγὴν καὶ μὴ ἐᾶν συστῆναι αὐτ[ήν. λέγεται δὲ καὶ] λύκη ἡ σκιά. 

201) Γἧ. "ἄμφιος: ἀπὸ τοῦ ἀμφίων "άμφιος, ὥσπερ ἀπὸ τοῦ 
᾿Ακταίων "Ἄκταιος" ἐκ τῆς ἀμφί προϑέσεως οὖν γέγονεν "άμφιος διὰ 
τοῦ ἱ μακροῦ. 20 

[᾽]. 1851 
208) ᾿μφίπολος᾽ ἡ ϑεράπαινα᾽ ἐκ τῆς ἀμφί προϑέσεως καὶ τοῦ 

πολῶ πόλος καὶ ἀμφίπολος. οἱονεὶ ἡ περὶ τὴν δέσποιναν πολοῦσα, 
τουτέστιν ἀναστρεφομένη. διὰ τί προπαροξύνεται; τὰ παρὰ τὸ πολῶ 
χαὶ χέω μὴ «μετὰ προϑέσεων συντιϑέμενα πρὸ μιᾶς ἔχουσι τὸν 3ὅ 
τόνον, τὰ δὲδ μετὰ προϑέσεων συντιϑέμενα προπαροξύνεται οἷον 

ἀμφίπολος πρόχοος. καὶ εἰς τὸ Θής. 
209) ᾿ἀμφίπολις᾽ ὄνομα πόλεως Θράκης. 

210) ᾿“μφιρρόπους ἐννοίας" ἀμφιρρόπους" ἐπ᾽ ἀδήλῳ ἔτι κει- 

--ἃ, 6]. πὰ Ηἰ 
8. νὺξ ἄρον ἀογ Ζ6116 ἀ' οἷοῦ ἃ5Ξ ἡ [681 διε λύγη ἀ' λύκη ἀΐΔ ΌΟΣΤΥ 
ὅ---Φ, ἃ δὰ υπίργῃ Βαπὰ ὅ. ἑκατέρωϑεν δον περιφανὲξξ 6. τὸ 

ἀμφ. κοῖλον τὸ περιφερές ν΄ 6. ἔνϑεν κεῖται ΑΔ). 8. ἡμῖν Ὁ 9. ἡ μέϑη δΔο 
10--Τἢ. ἀδ παὸ ΟἹ. 201 πὶ ἀπίθτη Βαπᾶ, ἔβαλεν ὈΪ8 υἱόν ἀξ ρϑηξ 11πῈ85 

10. καὶ] γὰρ ον γὰρ ἴδ] δ᾽Ὁ ὁ 11. ὡς] ὥσπερ 8 ὁ (0 ] 6861. }10} Ὁ) ὡς 
παρὰ τὴν ὑπὲρ καὶ τὴν ἐν ν Ὕπιος] ὕποι ἃ 6 (Π] ΘΒ Υ 10} Ὁ) ὕποιος κ 
12. σέλγου Ὁ 

14-.--1ὅ. ἀδ πὴ ΑἸ. 204 8πὶ υπίοστῃ Βδπὰ 14. ᾿μφιλάχανον Ὁ (-ανεν 8) 
ῦτε ἃ. Ὁ ὁ 14. 1δ. νἱθ]]ιομ ἐπισκάπτεσθϑαι. εἶναι ὉΠ] ΘΒΟΥΠΟὮ Ὁ 16. καὶ 

εἰς τὸ λᾶ (80) ἃ ἄρον ἀδσ Ζ6116 λάχανα Σ λαχάνειον 86 λαχάνειοι Ὁ λάκοςρ 
16--17. ἀδ 8 81 ἀπΐθγῃ Βαμπᾶ 16. ἡ σκοτεινή Ὡ86ἢ σκοτεινή: ἀμφι- 

λύγη (γῆς 2) τις οὖσα εν 11. ἐλύκη Ὅς ἐλίκη δὸ ἡ ἴδ] δ Ὁ ὁ 
8. ΓΡ ῃὺν ἀδ Ἄμφιος" τ ἀπὸ αἀϑον 
᾿; ἡ θεράπαινα ἃλ δογ ἀοΥ Ζ6116 προϑέσεως ἴρ]0 8 Ὁ ὁ 24. ἐστιν 

παροξύτονον Ὁ παροξύνεται ἃ 2ῦ. χαὶ τὸ χέω 50 μὴ 6} ὁ Ὁ ὁ 
26. κατὰ πρόϑεσινΥν 41. 28. ϑὴς ((6}}0 ὁ) καὶ ἀμφίπολις ὄνομα αὖ α 

28. ἀκ ἅπὶ πο Ηδηά, ἔθ] Σ πόλεως πῦ 
29. ἀμφιρρόπους ἴδ] Ὁ 
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μένου τοῦ τέλους ἀμφοτέρωθεν κλινούσας [(ἢ καϑέλκονταρ))] ἢ 
καϑελκούσας. ἀπὸ τοῦ ῥέπω τοῦ σημαίνοντος τὸ κλίνω ἢ ἐχτείνω. 

211) ᾿ἀμφιρύτη᾽ περιρρεομένη κύκλῳ. 

212) ᾿ἀμφισβητεῖν" τὸ ἀμφιλογεῖν" γίνεται ἐκ τοῦ βάξω πλεο- 
ὅ νασμῷ τοῦ σ. 

218) “ἀμφισβήτησις ἐκ τῆς ἀμφί προϑέσεως καὶ τοῦ βῶ. τὸ λέγω" 
σημαίνει τὴν φιλονεικίαν. [[ [(καὶ ἀμφισβητήσιμον παρὰ τὸ ἀμφί καὶ ἐρῶ 

αἹ]. 
ὑὰ ᾿ ̓Πμφισβητεῖν᾽ παρὰ τὸ χωρὶς βαίνειν, ὅ ἐστι μήτε συμφωνεῖν 

10 μήτε συμβαίνειν. 
210) ᾿ἀμφότεροι᾽ σημαίνει ἕνωσιν δύο ἀνδρῶν, ὅταν δὲ ϑέλῃς χωρί- 

σαι, ἑκάτερος χωριζέσϑω. ἐπὶ μέντοι τριῶν [| (ἢ πλήϑους οὐκέτι λέγεις ἕκά- 
τερος αὐτῶν, ἀλλ᾽ ἕκαστος αὐτῶν). 

216) Ἐρε. ᾿Αμφισβήτησις ἀγνοίας διαφέρει" ἄγνοια μὲν γάρ 

1ὅ ἐστιν παντελῶς ἀνεπιστημοσύνη τοῦ προκειμένου, ἀμφισβήτησις δὲ 
ἡ ἕτέρου πρὸς ἕτερον ἀμφιβολία περὶ τοῦ προκειμένου πράγματος. 

211) ᾿“μφισβητῶ" φιλονεικῶ. “παρὰ τὸ ἀμφὶς βαίνειν, τουτέστι 
κεχωριδσμένως. ὕπερ συμβαίνει τοῖς ἀμφισβητοῦσιν. 

218) ᾿Αἀμφισβητεῖν᾽ τὸ ξητεῖν, πλεονασμῷ του β' ἐστὶ γὰρ ἀμφιση- 
40 τεῖν. ἢ παρὰ τὸ ἀμφίς καὶ τὸ βάξειν, ἵνα σημαίνῃ τὸ ἀμφιλογεῖν. πολ- 

λάκις δὲ πλεονάζει τὸ β ὡς ἐν τῷ ἄβδηρος, ἄδηρος γάρ τίς ἐστιν, καὶ 
σίβδαι, σίδαι γάρ. 

210) Γο: ᾿ἀμφιτρίτη" ἡ ϑάλασσα, -- ἢ ποταμός --- [ἡ φοβερὰ 
τοῖς πλέουσιν' ἀμφιτρήτη δὲ ἡ πέτρα. εἴρηται παρὰ τὸ ῥέειν εἴτε παρὰ 

δὅ τὸ τρεῖν᾽ φόβον γὰρ ἐμποιεῖ τοῖς πλέουσιν, ὥς φησιν Δίδυμος. 

1. ἢ καϑελκούσας ἢ καϑέλκοντας ν 2, ῥέπω τὸ (τοῦ Ὁ) κλίνω 4 καὶ τὸ ἐκ- 
τείνω (-ἰνῷ Ὁ) 8 ὁ 

8. ἃ ὅἡ ΠΠΚοη βδπα ποῦρθη 61]. 210, [6] ἃ 
4, ἀμφιλογεῖν ἃ ἀμφιβολεῖν ἀδ υπὰ ΑὈΒοδτ. γίνεται δὲν ὅ. ΟὨΠ6 

Ττοππυηρ ΟἹ]. 217 δηροίι σὺ ς 
θ---8, ἀ δ οὔοσῃ Βδμπὴ Ἵ. σημαίνει δὲ ἀϑὸν 1. 8. καὶ Ὀ16 ῥῆμα 

Το ἀκ φζυροίαρὺ υπὰ πΙΘάΟΙ σοβίγομθη (88 οἰποσ 6]. ᾿ἀμφήριστον), [6] 1π 
ἄθῃ ΑὈΒΟΒΥ, 

9.---10. ἀδ πβοὴ 6]. 218 δ οὔθ απά: κὶ δ Ηδῃὰ 
11-- 18. ἀχ ὭΔῸΒ ΟἹ. 214 δὰ οὔθσῃ Εδπὰ 11. δὲ 610 ὁ Ὁ ὁ 12. ἐπὶ 

μέντοι] τῶν αὉ 6 12. 18. ἣ πλήϑους 18 αὐτῶν [6] ἂχ πληϑυντικῶν δ ὁ 

14 ἐρ ΠΣ ἀδ οὐνδϑ ζὰ Ποοῖ, Ββοάδίβ ἀ16 1916 ἔδβῦ χζὶ 6]. 212 ζὰ σοδὄγθῃ 
βομοιηὖῦ 16. ἡ ἴδε! ν περὶ ᾺῺ6}1 8 Ὁ ὁ 

171 φιλονεικῶ ἃ 2 ]Βοῦθη θη Ζ6]]Θὴ τουτέστι] καὶ ἔστι ἃ Ὁ ὁ (καὶ ἔστι 
ὈΪϊ8 συμβαίνει πιοάοτῃο]ῦ Ὁ) 18. κεχωρισμένον 8 Ὁ ο, γΟΥ]ΟΒΟΏΘῺ ν᾽ 

19---22. ἃ“ ἤ80} ΟἹ. 218 τ ΒΟ θη ἀθῃ ΖΘΊ]Θη πὰ δῖ τϑομβίθη απὰ 19. ἐστὶ] 
ὅτι ς 20. ἢ 018 βάζειν ἴ6}0 ας βαδίζειν ἃ'οσν 20. ἵνα τί σημ. 06 20. 21. πολλὰ 
διπλα τοῦ β ἀ' πολλὰ διαπλασιάξει τὸ β᾿ Ὁ πολλάκις διπλασιάξει τὸ β4ὸ πολ- 
λάκις διπλασιασμῷ τοῦ β - πὺν διπλασιασμῷ τοῦ βν 421. τίς [6810 ὃν 

28 Εἴ Γἧ ἢν ἀχ, ᾿μφιτρύη ἃ ὨϊοΥΖὰ ἅ1ὰ ἸπΚοη Βδηά τρίτη ἡ φῦ τοῖς πλέουσι 
ἀμφιτρήτι δὲ ἡ πέτρα ἂχ (νρὶ. Ευγν. Ογο]. 701). ἢἣ ποταμός ἃ 2 ΠΊΒΟΒΘη ἄθῃ 

Ζ61]6Ὲ ὥφειλεν Ὀΐδ8 γράφεται δὰ 0] 8 ἃ’ (ϑὴ Ὁ. οὐδΥ ϑ.Λ ἀ). ὄμφι- 

Οτΐου ὅ, 8 

(ναὶ. Εε. συά. 
ΟΙ1, 22) 

Ειΐγα. αοπουΐι. 
152 

σποΐτγοῦ. Οεἰἢ. 

118, 16 
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ὥφειλεν διὰ τῆς εἰ διφϑόγγου γράφεσϑαι. εἴτε γὰρ παρὰ τὸ ῥεῖν, εἴτε 

παρὰ τὸ τρεῖν᾽ ὑπεβλήϑη δὲ τῷ κανόνι τῶν εἰς ἡ ϑηλυκῶν καὶ διὰ τοῦ 

1 γράφεται. 

θιῦπον, Οτίμ. 220) Γεωργ(έου) γρ(αμματικοῦ). ᾿ἀμφίων" διὰ τοῦ τ. δεῖ γινώ- 
168, 6 

ὄκειν ὅτι ὄνομά ἐστι κύριον καὶ διὰ τοῦ τ γράφεται" ἀπὸ γὰρ τῆς 
ἀμφί προϑέσεως καὶ τῆς ἰών μετοχῆς ἀμφιίων, βαρυτόνως, καὶ 

Ἀμφίων κατὰ κρᾶσιν τῶν δύο 11 εἰς ἕν μακχρόν. 

221) [Ἄμφοβος]" .. .. αειδε δ 

222) ᾿Αμφορεύς" παρὰ τὸ ἑκατέρωϑεν φαίνεσϑαι δύο ὦτα ἔχων. 
ἐστὶ δὲ μέτρον ξεστῶν κδ΄. 

Ἐρίπι. Αὐ. Οχ. 228) ᾿ἡμφότερον᾽ ἐπίρρημα μεσότητος, ἀντὶ τοῦ ἀμφοτέρως" 

ὙαΤΣ τἢ παράγεται δὲ ἐκ τοῦ οὐδετέρου ἀμφότερον᾽ τὸ ἀρσενικὸν ὁ ἀμφό- 

τερος καὶ τὸ πληϑυντικὸν οἵ ἀμφότεροι" τοῦτο δὲ παρὰ τὴν ἀμφί 
πρόϑεσιν καὶ τὸ ἕτερον γίνεται ἀμφιέτερον, καὶ κατὰ ἐναλλαγὴν τοῦ 
: καὶ ε εἰς ὁ ἀμφότερον. 

Εἰχαι. Θοπαίη. 224) [᾿“μῳ]ορεύς᾽ τὸ ἑ[κατέρω]ϑεν δίωτον [στ]αμνίον. [| ξεστῶν κ[ ὃ]΄. 

τὰ 220) Εὐλόγιος γραμματικός. ἄμφω" ἐστὶν εὐθεῖα τῶν δυϊκῶν 
καὶ ἐστὶ ϑεματικόν. Θεοδόσιος γραμματιχός (39, 10 Η]]ρ.}" ..[“μφω, 

(υ8]. Ἐρίπι. 5. δύο᾽ ϑεματικά“. ϑεματικὰ δὲ εἴρηνται, διότι οὐ γίνονται ἀπὸ ἑνικοῦ" 
ΠΕΡΟΑΡΕΟ χὸ γὰρ σημαινόμενον κωλύει. τὸ ἄμφω δὲ τοῦ δύο διαφέρει, ὅτι 

τὸ μὲν δύο καὶ διὰ τοῦ ὁ μικροῦ γράφεται καὶ διὰ τοῦ ὦ μεγάλου, 
τὸ δὲ ἄμφω διὰ τοῦ ὦ πάντοτε, καὶ ὅτι τὸ μὲν δύο μετὰ ἄρϑρου 
συντάσσεται, τὸ δὲ ἄμφω ἄνευ τοῦ ἄρϑρου. καὶ διὰ τί ἐστιν ἀσύ- 
ναρῦρον.; 

τρύη᾽ τρίτη ἡ φοβ. τ. πᾶ. ἀμφ. δὲ ἡ π. ἡ (ἣ α ο) ϑαλ. εἴρ. (εἴρ. δὲ 9) ἢ ποτ. 
παρὰ τὸ ΔὉ ο.. γράφεσϑαι υπὰ παρὰ τὸ ῥεῖν ἴδὨ]6η αὉὁ ὁ γράφεταε διὰ τοῦ 
δαῦοσ ᾿Αμφιτρύη ἡ ϑαλ. ἢ π. εἴρ. (ἡ φοβ. Ὁ18 πέτρα [61]6}) Σ γράφεσϑαι [6] Σ 
᾿Αμφιτρύη ἡ ϑαῖ. ἡ φ. τ. πλ. ἀμφιτρήτη δὲ ἡ π. ἢ ποτ. εἴρηται γΥ (εἴτε παρὰ 
τὸ τρεῖν [6}}ὐ νυ) 

4. ΓΕΦΓ. ΓΡ. τὰν ἀδ 4 ὅ. δεῖ Ὀ19 γράφεται) ὄνομα κύριον Υ 6. βαρυ- 
τόνως γὰρ ἀμφίων Δ Ὁο 1. εἷς ἕν τ μαχρόν Σ εἰς τ μακρόν 

8. 80 ἀδ 8ηὶ Ἰπϑθη Βδηά, δ ῃ]ϊ ςᾳὶ Ἄμφ. ὄνος γαΐδαρος (γάϊρος Ὁ) Δ Ὁ ς 
ἅμφ. ὄνομα ἀρσενικόν νυ 

9---1ὸ 6]. [61 ς (Ὁ) 10. ἐστὶ Ὀ1ϊ8 κδ΄ ἃ" ἂἃπι τοοβίθῃ απά μέτρον Ὁ 
ιδ'’ Ὁ δεκατεσσάρων κα 

11. ἀμφοτέρω ἃ 8. Ὁ ὁ 19. οὐδετέρου γένους δ Ὁ 6 ὁ υπὰ τὸ πληϑ. οἱ 
ἀ' (ἡ) ἅδον ἄἀδγ Ζ6116 ὁ [01 δ Ὁ 6 18--24. τοῦτο Ὀ18 ἀσύναρϑρον»ν ἀἷ ἴτὰ 
Ἠδαρύϊοχί (αυΐδβον 26:16 16) ἅδον δβυσ 18. τοῦτο γε Ὁ τοῦτο γὰρ 80 
παρὰ τῆς .. . προϑέσεως Ὁ 14. καὶ τοῦ ἕτερον ἀδ Ὁ 6 καὶ γίνεται Υ 
ἀμφιέτερον)] ἀμφότερον Ὁ 

16. ἀκ τὰ ᾿᾿πκοὴ Ηδηά, []δ ν δίωτον δὺ8 ἐξίωτον Ζ ἑκατέρωϑεν 
δύο τῶν σταϑμῶν ἤγουν σταμνίον ΔΌΟΥ ξεστῶν ιδ΄ ἢ ἀσκίον α͵6 ἢ 
ἀσκίον δ} Σ᾿ 

11---18. Εὐλόγιος γρ. ἃ ᾿πποῦθ8}} ἀθ8 Ηδαυρίξοχίοβ ἴῃ ΟΣ Ζ6116, 416 τοὺ 
ἀμφότερον Β0})}16βὺ, ἀοο στοὰ ἀΐθβοὰ σοίσγοπηὺ; Θεοδόσιος γρ. ἃ ἀδγυπίου ἴῃ 
ἀΟΥ πᾶομίδθῃ Ζ6116, ἀ16 τοῦ ϑεματικόν ΒΟ] 1ο δύ, ἀο0}} γσοὴ ἀϊθβοπλ σοίγοπης. --- 
Ἄμφω" ἐστὶν εὖϑ. τ. δ. κι ἐ. ὃ. Εὐλόγιος γρ. ϑεοδοσίω (εὐλογ. ϑεοδοσ. γρ. ΥἹ 
Ἄμφω δύουν ἔάμφω᾽ ἐστὶν εὐϑ. τ. δ. κ. ἐ. ὃ. Ἄμφω δύο α ὑυτ Ἄμφω Ἄμφω δύο ἐ 

10 



10 

1 ωι 

25 
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226) »Τὸ ἄμφω. δύο ϑεματικά““. ἀπὸ ποίας εὐθείας τὸ δύο ἐστί; 
καὶ λέγομεν, ὅτι οὐκ ἔχει, ἐπειδὴ ἐὰν ἐ εἰς [ἐνικά, ἀπο]λεῖ τὸ σημαινό- 
μενον. ὥσπερ καὶ τὸ εἷς ἑνός τὸ δυϊκὸν οὐκ ἔχει᾽ καὶ πάλιν τοῦτο οὐκ 
ἐγένετο ἀπὸ ἕνικ[οῦ, τὸ γὰρ] σημαινόμενον κωλύει. πῶς γὰρ ὃ δύο 
ἀρυϑμὸς ἐν ἑνὶ δύναται ϑεωρηϑῆναι ἀριϑμῷ; --- Ἰστέον [ὅτε τὸ μὲν] 
ἄμφω διὰ τοῦ ὦ μόνον ἀεί, τὸ δὲ δύο καὶ διὰ τοῦ ὦ καὶ διὰ τοῦ ο, 
κ[αὶ τὸ μὲν διὰ τοῦ ὁ κοινόν, τὸ δὲ διὰ τοῦ ὦ] ᾿4ττικόν. ἀναλόγως δὲ 
τὸ δύω (τῷ» [ἀρυϑμ]ῷ᾽ εὔρ[ηται {καὶ διὰ] τῆς [οἱ διφϑόγγου δοιώ ..δοιὼ 
δ᾽] οὐ δύναμαι ἰδέειν“ (Π]. 8, 256). 

221) ἄμφω καὶ δύο διαφέρει. ὅτι τὸ μὲν δύο μετὰ τοῦ ἄρϑρου 
συντάσσεται, οἷον οἵ δύο᾽ τὸ δὲ ἄμφω ἄνευ τοῦ ἄρϑρου. 

228) [᾿Ζμῳ]᾿ ὦμοισιν᾽ ᾿ σύνϑετον ᾿ ἐκ τῆς ἀμφί προϑέσεως, ἥτις 
σημαίνει τὴν περί, καὶ τοῦ ὦμος, τοῦ σημαίνοντος τὸ μέρος τοῦ σώματος. 
γίνεται ἀμφὶ ὥμοισιν καὶ ἀμφ᾽ ὥμοισιν. τὸν δὲ κανόνα τοῦ ὦμος ἕξήτει 
εἰς τὸ ᾿ϑῶμος. [ σημαίνει δὲ περὶ τοῖς ὦμοις, ἀποκοπῇ τοῦ τοῖς ἄρϑρου. 

᾿Δμφοῖν καὶ δυοῖν φαμὲν οὖν καὶ ταῦτα ϑεματικὰ εἶναι, τὸ 
μέντοι δυοῖν [εὕρηται καὶ δυεῖν]. 

230) ᾿“μῶ" ϑερίξω" παρὰ τὸ ἅμα. ἀμᾶν γὰρ λέγεται τὸ ὑφ᾽ ἕν 

ἐπιλαμβάνειν καὶ ἄμη τὸ ἐργαλεῖον πρὸς ἀντιδιαστολὴν τῆς δικέλλης 

καὶ τῶν ὀδόντων" πλατεῖα γὰρ οὖσα ἅμα ἐφέλκεται [(καὶ)] τὴν γῆν 

καὶ οἵ ϑερίξζοντες ἅμα ἐφέλκουσι τοὺς στάχυας" διὸ καὶ δράγματα 

αὐτὰ καλοῦσιν. καὶ εἰς τὸ ᾿“μῆσαι. 
221) ᾿“μωλύς" εἰς τὸ Ἵμβλύς. 
2592) Ἅ', "Ζμωμος" ἄψογος, ἄμεμπτος" παρὰ τὸ μῶμος, ὃ σημαίνει 

τὸν ψόγον, τοῦτο παρὰ τὸ μῶ, τὸ ξητῶ, καὶ μετὰ τοῦ στερητιχοῦ ᾶ 

ἄμωμος. τὸ μῶ μεγάλως" τὰ μέσα δύο ἀμεταβόλων καὶ τὰ ἑξῆς. 

-- Εὐλ. γρ. αμὰ Θεοδ. γρ. Ι͂Θ]Θ Ζ, ἀδγ ταὶ Ἄμφω: δύο ποὺυθ (]. Ὀορτπηῦ. --- 
11. εὐθείας ἃἂε 20. τὸ δὲ ἄμφφΡω α)ο τῶν δύον»Ἑ τοῦ ἄμφω δὲ τὸ δύον 
21. Β80} μὲν ΗΒΓ γοὸὰ 3---ὃ Βυσβμδίαθοη ἃ καὶ Ὡδοὴ δύο [Ὁ] ἀ ον 
2. ὦ πάντοτε) ὥ μεγάλουν 2428--24 καὶ διὰ Ὁ18 ἀσύναρϑρον 6 ]}ῦὲν 24. ἐστιν 
τ ἀσυϑοῦθου τὰ ἄμφω δύο Ὁ ἀσύναρϑρον τὰ ἄμφω δύο ἃ ον οἴπθ (Ἰοββθῃ- 
[6] ρ 

1--9. ἀχ δ᾽χ υπίογῃ Ηδηᾶ ΕὉΪ. 101 1. Τὰ ἄμφω ὍΟοἀά. ἀπὸ ἴον 

τῶν δύο τ τῶν δυικῶν ὡ. ἐπεὶ Ὁ εἰς τὸ δυϊκὰ ἀπὸ τ 8. καὶ 
τάχα τοῦτο Ὁ 4. ἀπὸ δυϊκοῦ ἀαγᾶδοι ἑνικοῦ ἃ δυϊκοῦ ἑνικοῦ α ὅ. ἰστέον δὲ Σ 
ὁ. τὸ δὲ δύο καὶ διὰ τοῦ ὃ (κοινὸν οἰπροξάρ᾽ Ὁ) καὶ διὰ τοῦ ὦ μεγάλου καὶ τὸ 
μὲν (καὶ σημαίνει μὲν Ὁ) δὰ ΔὀῸ6 τὸ δὲ δύο διὰ τοῦ ὦ μεγάλου καὶ τὸ ὃ μι- 
κρὸν υ Ἵ. διὰ τοῦ ὦ μεγάλου αϑον 8. τὸ δύω) τὸ δύο αι Ὅν τὸ 
δυϊκὸν (4ὺ8 δύο) ἀριϑμοὺς 8 ὁ τῆς εἰ διφϑ. δ ὁ δοίω δοίω δ᾽] 
οἱ δύο δυσὶ καὶ 4 Ὁ 6 οἱ δύο δυσὶ (ἀαχίίθον δυοῖν) δὲ α οἱ δύω δύω δ᾽ Υ 
9. ἰδεῖν ἄχαῦοΣ 

10---11. ἀχ δὯ1ὶ ᾿Ἰκθὴ Βαηάᾶ, 68} 1ῃ ἄθῃ ΑὈΒΟΒΓ. 11. συντάσσονται ἂχ 
12--Ιδ. ἀκ 8πὶ υπΐθγτῃ Βδηᾶ: σύνϑετον ἀπάογο Ηδπα (Ὁ) ὕδος ἀοσ Ζ6116 

156. σημαίνει Ὁ18 ἄρϑρου ἀχ (ἀἰοδεῖθο Ηδμα) ϑἷπθ Ζ6116 ὑλοίοσ, βοὴ ἀμφ᾽ ὦμοισιν 
(14) ν, ἴδ] δϑ7ος ἀναβίβασιν ἄθεον ἀποκοπῆ ἃ. ἀνετίβασιν ν 

16-.ὄ 11. ἄχ Ὡ0} 6]. 228 ἃχτὰ ἀπίοτῃ Ηδπὰ 15. φαμὲν δὲ καὶ ν 
18. ϑερίξζω ἃ Ζ ]ΒΟΏΘα ἄρῃ Ζ61]0η 21. τὰς στάχυας 4ὸ 22. ᾿“μῆσαι 86 

“μῆσαι τ Ἄμητον Ὁ 
24. Ψ υὺγ ἀδ ἄψογος ἄμεμπτος ἃδ 2 ΠΒΟΒΘΩ θη Ζ6]]ΘῺ 25. τοῦτο 

018 ζητῶ ἃ 2 ΠΟΘ ἀθῃ ΖΘ1]6η, τὸ μῶ ἴδ} Ὁ 26. τὸ μῶ μεγάλως διὰ τί τὰ 

γα]. ΟΒοίσοῦ. Ζὰ 
ῬΒοοᾶ. 398, 1 

Εγπι. ἀϑμυΐῃ. 

Ἑρίπιοσ. ἴῃ 

Ῥερδὶαι. 194, 21 
Ἑνθαάᾶα 179, 3 



ναὶ. Ἐΐγηι. 

ἀσμυΐη. 189 
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238) ᾿Αμωσγέπως" ἐστὶν ὄνομα ἀμός, ὅπερ ἰσοδυναμεῖ τῷ τὶς, ἡ 
ἐξ οὗ καὶ τὸ [0]. 197 ἀμόϑεν ἐπίρρημα᾽ τῶν ἀμόϑεν γε, ϑεά“ 
(θά. 1, 10), ἀντὶ τοῦ ἀπό τινος τοὐύτων᾽ ἐκ τῆς γενικῆς τῶν πλη- 

ϑυντικῶν γίνεται ἐπίρρημα μεσότητος ἀμῶς καὶ μετὰ τοῦ γὲ συν- 

δέσμου καὶ τοῦ πὼς παραπληρωματικοῦ γίνεται ἀμωσγέπως καὶ ση- 
μαίνει κατά τινὰ τρόπον᾽ οἵ δέ φασιν ἀμηγέπῃ. 

234) ᾿“μωσγέπως᾽ κατὰ ᾿Αἀττικοὺς ὕπως δήποτε καϑ'᾽ ὄνζτινα 

οὖν» τρόπον" ἔνιοι τὸ μετρίως. Πλάτων τὸ ἐκ παντὸς τρόπου. 

Ὅμηρος τῶν ἀμόϑεν γε, ϑεά“ (θ0ἀ. 1, 10) ἀπό τινος μέρους. 

ὯδΣ 1 β6ὺ 8:6: ἀ16 ἅβρογναι! ροπὰθ ΝΘΕγΖ8}} ἀϊθβοῦ  αγϊδηΐθη 

Καμπ οὔπα 16άθῃ ϑομδάθῃ ἴῃ ἄθιη ἀρραγαῦ δἰποὺ ἀὐυϑραθθ ἔθ] θη: τὸ 
ἃ οὐμαϊΐθη πὰ ᾿ΘΒ αν 1ϑὺ, Ὀϊούθῃ α16 ὉΠάθση, ΔΡ ΒΘ 6 ἢ. γ0Π ὑγθηϊσθη 

ΖυβδΖσοηῃ σὺ Ζ. Τ. χυγϑ ] αΐίοιη γί, Υ ὈΠΠ|ΡῈ Κοπ)]οκίμσγθη 
ἘΠᾺ ΖΔ Ὦ]]οθ6 ΘΓ ἀΘΥΌΠΙ586: ψ͵Ὸὸ ἃ 8 τὰ ΒΟἢ ᾿ϑ[80. ἰϑὺ κϑῖηθ ἀδὺ 

ἄγοι ΑΡΒΟΒΥ ΟΠ] βοὴ σὰ οαθθισθη. Α116 ἀσγοὶ σοῦθῃ --- ἄα ἀΪ6 
ΒΟ: θἀθμμοιῦ ἀοὺ (Ἰ]οββθηΐοϊὶσα οὐκιᾶχὺ ἰδ --- ἀυγομδῦβ ἄἀ8586108 
ΘΒ μα ὙουΚ, παῦγ! ο ἢ} ποῦ τη ἀογ ΤΎθαθ, ταῦ τ ΙΟΒΠΘΥ 

ΚΙαβϑικοσίοχίθ ἅρϑυθίοσὺ βιπα, βοῃάθυτῃ 80, Ὑ7Ἱ6 ἀ8118]8 [οχῖ κα ἀπὰ 
Ἡδηαρύάομου Κοριοσὲ σψυγάθη. ΠΣ Ὀοβιύζοη ἀὰ85 ΘΥΚ [ἢ ΒΘΙΠΘΠῚ 

Ηδυρύδοι] 1πὶ νγθβθη ομθη ἀπνογϑ παρ ἀπα γο]]8 08 ἀϊρ. 
16 πϑοπμϑίθ πὰ σιοδερθίθ ΕὟαρο δῦ παῤ], Ὑ16 Α16868 

οΚ σὰ ἄθπὶ Εἰἶγπιο]. σοησπυτα 5ίθηΐ. ὥἄνγασ ἀδίβθ 416 Εγ- 
γγοὶ ὑθυτπι ρθη ΟΥ̓ ΘΠ] αϑύθῃ υ]ϑ 0 ἢ} δὰ8 1ῃπὶ Οὐ ] μηὖ 81π4, Ὀσδαοὰὶ 
1οβθ τη 4085 Ργοθοϑύϊοιῖοβ σῸ}] πολὺ ἸΏΘΠΥ ὈΘΥΊΘΒΘηὴ Ζὰ Ὁ ΓΆΘη. 
ΘΟ ΊΘΙΙΡΟΥ δῦ α16 Εἰ ὑβομιάσηρ ὉΘ61] ἄθπι Ηδαρίζοχίέ του ἃ. Εὔτ 
6'π6 δἰπέβομβθ ΑὈβουσ οὐδ θοθηβίοη Ἃ05 αθηυϊπαη τιτὰ μη 

ΒοΙδη 0 Κοὶη ὈΘΒομηθπο Βουγχίθι θυ α]ίθῃη: δῇϑὺ 8Πη [1η8η 

ΦΥΓΘΙ6]η, ΟὟ ἀδ5 ἀδηαϊηστη ρου μβδαρὺ 1ἢ ᾿ἢτὰ Ὀοπαύγῦ ᾿ἰϑὺ ΟὝΘΥ ΠῸΓ 

ἄθββθῃ Φ.6]1θη. ΑἸ] σθιμθῖπα {Πθογθ πϑυϊπαπηαπρθη ἴῃ οἰμοῦ ΒΘ 6 σομ 
(Ἰοββθη Κὔμπθῃ ἈΪ6Υ ἀ16 ΕἸ βομοιἀπηρ πιο ρορθη; σοη ἀογ [ΠπῴθΓ- 
ΒΌΆΘΒΟΙρ ἀΘΥ ΕἸ Π ΖΘ] ]ΟΒΒ6η τηὰ[8 τη81} δυβρθῃθη. 

μέσον ν μέσα] μετὰ δὉ ο ἀμεταβόλων ἢ μετὰ (μέσα 6) δύο συμφώνων 
(συμφ. ἴδ 1} ὁ) καὶ τὰ ἑξῆς (ἑξῆς ὉΠ] ΘΒ ] 10} Ὁ) Ὁ ὁ καὶ τὰ ἑξῆς ἴδ] ὺ ν 

1. ἀμῶς Οοἀά. τὸ τις ἁ Δ 06.Σ Ω. ἐπιρίημα Ὁ]15 ἀμόϑεν ἔθ ῃ}ὐ 8 ὁ 
ἐπίρρημα Ὁ18 γε 610 Ὁ τὸν ἀμόϑεν ν 4. ἐπίρρημα μεσότ. ἴδ] ν 
4, ὅ. συνδέσμου ΘΒ] ν ὅ. παραπληρ.] συνδέσμου ν ὅ. 6. σημαίνει τὸν 
κατά τινα ἃ α (Ὁ μ]6867]16}}} 

1. ταῖῦ ἀδὺ ογβύθῃ (]Ο886 γουρυπάθη δὸς (Ὁ ἈΠ]ΘΒΘΣ]1ΟΒ) κατὰ ᾿Ἁττικοὺς 
ΌΘΥ ἀογ Ζ6116 ἀ" 1. 8. καϑ᾽ ὃν τρόπον τινὲς οὖν τροποὸν ἃ' τινὲς ὉΪ8 τρό- 
πον υοὴ ἀΐ ἀυγχοββέγ ἤθη 8. πλάτον τὸν ἐκ Ὁ πλάτων τὸν ἐκ 5ὸ 9, τὸν 
ἀμόϑεν Οοἀά. 
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Ζὰᾳὰ ἄοπὶ ογβίθῃ Βοβϑίαπα Ἂἀ68 Ὑοσκοθ σομόσχέ ΟἼ]οθθ 2980 Ἂἀ68 
Ῥγοβοβύϊοκοθ ᾿“μῶ, ἴῃ ἄδγθῃ ϑο}] 8 δὰ οἷπα ΟἼοββο ᾿ζμῆσαι γετ- 
ὙΓΊΘΒΘ ἢ ΜΓ; 816 σοῦ πδοὸὺ το ἀπ. Οχ. 1 82, 12 δυΐὲ Μοίβοαϊοβ 
φυγοῖς, ψι6 βόβοῃ Η. ϑϑδαιρρθε Ζδιίβοῃνυ. ἃ ἃ. Αἰψαγύθστηϑνυ. 188 

5. 618 ογνίθϑθθη μα. Αὐδὺ ἀ16 οτγίθ καὶ εἰς τὸ ᾿“μῆσαι τ ΥΘη 
ΠΙΟῦ σὸρ ἰπτη ΠῚ: δΥ Βϑἐί6 πδοὸῇ βΒθῖ ποὺ ὐθόοβημοιὺ ξήτει εἰς τὸ 
Α καὶ Μ καὶ Η φροβοβγίθροη. ἢ) 80. σϑύγθίβθη α16 ὙΟΥΆΒΒΟΥ ὉΏΒΘΟΓΟΥ 
Εἰγηλοϊορικα. Εἶμ ΟἼ]οβθθ ᾿μῆσαι Βπαάοὺ 510} ἴῃ ἀδιὰ (ἀπ Ἰδηιπὶ 
πιο, δῦ ΔΌΘῚ 1π ΟἸΘμΠῸπη Ὡ8ΟῚ ΒΙΟΠΘΓΟΥ Ἠουβίθ ] πη οὐ α] θη. 
Παΐίβ ἀδγ ὙοΥΆββου 468 ἀμ πη δι ἀ485 ἀθπαϊπαμη ἀογαυ  γοῪ- 
νγοϊϑύ, ἰϑὺ ζ.8}2 ὉΠάΘΗΚΡΑΓ. ὅο Ὀ]ΟΙδ ὯΠ8 ΠῸΓ 416 ΥΥ̓8 ἢ] 2 ΒΟ θη 
θη Απηδθσηθη, ἀδίβ (]οβ8Ὲ ᾿ζμῆσαι δὺο 'πὶ ἰπαΐαπαμπι οαοΥ ἀδίβ 
(]Ἰοβθ6 ᾿μῶ δοθῆ ἱἵπὶ (ἀθμαϊματα σαβίδπαθη μαΐ. 16 ΕἸ βομοιἀπην 

ἰδὺ ποῦ Βοῦου; ποθ Βρυοῦ ἀα γ, ἀδίβ ΔΟΥ οὐϑία Βοβίβπα (68 

ἀυάϊαπυχῃ 76 νο] ] δ ΠαΙΡΟΣ γα, ἀδρορθη 586 ὙῚ ΒΙΟΠΘΥ, ἀδΙ8. 616 
ΑΠΖΔ8] σοῃ (Ἴ]οββθη, σοὶ οσμα ᾿ ἀδπυϊηαπι βίδηάθη, ἴῃ Α,[ υπὰα Β 
ΔΒΩΘΙΆ]16η 80. Μοίμοαϊοβ ιἰϑῦ οἷπὸ Ἠδαρίαιθ}]6 465 Οὐθῃυ] 1): 
ἀδίβ Γ᾽ 'τὼ Οαϊδηθτη ἀἰγοκὺ Ὀοηυὐχὺ νγαγ, ἰ8ὲ, ἀἃ ἀΟΥ Νϑπιθ ἴῃ ἄδῃ 

ΘΙ ἸΘ Δ ρ ΌΘα ἔθ ]ῦ, ΒΟΡΆΓ ὉΠΥΘΕΥΒΟΒΘΙΏ]ΟΏ. Α180 ἰδὺ ἀ16 (]Ο886 
᾿Αμῶ δὺ8 ἀθὴὰ (ἰθῃηυϊπῦη ΒΟΥ ΟΥροΠοιημηθη. --- τὰ (ἰδ Πτ1Ὲ 
βύθῃθῃηῃ πϑοὴ ΘἰΠΒΠ Θ᾽ 416 Ο]οββθη Τιμαλφέστατον᾽ πρᾶγμα ἄγαν τί- 
μιον (ἡΠυκόφρων».Ἷ [|| καὶ τιμαλφέστερον τιμιώτερον λαμπρότερον. 
ἀλφεῖν γάρ ἐστιν) τὸ εὑρίσκειν ὥστε γίνεσθαι τὸ τιμαλφέστατον ") 

τιμὴν εὑρίσκειν) πλείστην, ὃ δὴ συμβέβηκε τῷ χρυσῷ. Τιμαλφού- 
μαινος᾽ τιμὴν εὑρίσκων. Ὠϊ6 οΥϑία (]οϑΒ6 βίδα 8.8 Ζ7861 ὑῃ- 

το] θᾶ, Ὀϑηαίσέοῃ Ἠδυρίαιθ!]θη ἀὯ68 δπμαϊπαμι, ἀπ ΠΥκορσγοη- 

ΒΟΒΟΠΙΘη. ἀπᾶὰ ῬΒοίΙοΒ5), αἴθ Ζυγϑὶΐθ ΠῸΓ δὺ8 ἰθέζίθσθμι; ἀοοῖὶ βίθὺ 

816 6] ἀΙθθθιὰ γον (]οββο Τιμαλφέστερον, ΓᾺΡ 416 ἸοΙομ νογθίδῃ 1606 
ΘΟ] τα λα Ὀοββοσαηρ εὑρίσκων Ὀϊοίοῦ ε΄ εὑρηχώφ. ἴῃ ἄθπιὶ Ηδυρύ- 
ἰοχὺ σὸμ ἃ [|1οϑὺ Ἰηδηὴ Τιμαλφέστατον πρᾶγμα ἄγαν τίμιον ἢ λαμ- 

πρότατον καὶ τιμιώτερον" ἀλφεῖν γάρ ἐστιν τὸ εὑρίσκειν, ὥστε 
γενέσϑαι τὸ τιμαλφέστατον παρὰ τὸ τιμὴν πλείστην εὑρίσκειν, ὃ 
δὴ συμβέβηκε τῷ χρυσῷ" τιμαλφούμενον τιμὴν εὑρίσκων. --- Ιοἢ 

1) αὶ]. ῬΆ1]10]. 49, 401. 16 ΒΘΟΘΒΊοη ΞΘΌΡΡΘΟΒ ὙὙᾺΥ ΤΥ ἀδηη8]8 παὐύὕσ! 10 ἢ 
ὈΠΘΚαηπΐ: ἀδ8 χ6}} ἅδον ἀϊα Βοπαύζυημ ἀ68 Μοίδοαϊοβ πὶ ἀπἀϊδατῃ 18, ἀ8 

10} ἃ πἰομύὺ Καμπηΐθ, νουθ }] Ὁ. 

2) Ἐγωδηχὺ δὺβ Εἰ. Μ. --- Τγκ. 804: χρῆμα τιμαλφέστατον. 
8) ἐστὶν 6} 4, τὸ 76 810 Β. 
4) Νοἢ τιμαλφ. ἴῃ 4 2 χοὶ Βυομβύθ θη Θγ]οβομθῃ. 
δ) ὅο Ῥμού. υπὰ Β, Επάυπρ' ἴῃ Α΄ ΘΥ]ΟΒΟΒΘΆ. 
6) Ζὰ Ρ]αίο ΤΊπι. ὅ9 Β. 
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γΟΥΎΤΘΙ86. ΠΟΟἂ δυΐ 616 ἐγ Π6Υ ὈΘΒργοοΒθη6 ΑἼ]οββα Πέλεια, 61 ΘΙ ΟΠ Γ 

Βαπαρτοι 10} ταῦ, ἀδίβ τὰ ἀθπαϊπυτα 416 ΑΡΟ]]ΟΠΙΟΒ- ϑὅομ] 16, 1πὶ 
απαϊαηαπι ΔΌΘΓ ἀδ8 θη πασα Ὀοηαὐχὺ δύ. 

ϑὐθῦ Ἃ165 ΟΥΑΙ π15 ὈοΙάον ΚΘ Ζὰ ΘΙ ΠΆΠΠΟΥ ΔΌΘΙ ϑυίβογ 
Ζνοι81, 80. Κϑῆπ 65 πιοδῦ ζυΐα]ρ 8561η, ἀαία θ6ὶ ἀοσ Ἴ]οββ Πέλεια 
815 ΘῈΘΙ]ΘηΔησΑθο ἴῃ ἃ (παπᾶ Ὁ 6) ἀ16 δίψα ὅ βιθῃύ; ἀ1686 ὅ51ᾳ5]6 
185 ἀΔ8 Εὔγιμοὶ. σομαϊπατη ὈΘΖΘΙΘ ἤθη. 5ϊθ Καοαγῦ ἴα ἃ 
(4 ἢ 6) υπροθην 80 118] σψΊΘάογ, οἷν δὰ ᾿π ἀ6ΥΓ ΕὌΥμῚ ᾧ, δἰ πηη8] 
Φσ!). δὴ 560}. υἱϑίθῃ ϑίβι θη σορ ἃ Κδῃη Ιη8Π Ω,ΆΓ ΠΙΟμὺ Ζυγ6. 6] π, 
ἀδίβ 416 ἄγθὶ Βυσῃβίαθθη ῳφ, ὦ υπὰ τ τπϊῦ ΘΙ ΠΆΠΠΟΥ ὙοΥ Πα θη 81πά: 
516 Ὀθοαθαΐθη οἱηθη ΕἸΡΘΠΠΒΙΏΘΗ, ΟΘΥ τηϊῦ ᾧ ὈΘρΆΠη: ΘΙ ΠΘ ΠῚ ΒΠ6ΘΥΘῃ 
415 Φώτιος Καπη ἰδ πολὺ πάθη, 61Π 8ΠΑΘΥΟΥ 818 ἀἋ6Γ ὈακΚαπηΐθ 

Τυάρου ἀ1685865 ΝΆΙΏΘΗΒ Καπη πιο ἴῃ ΕὟαρο Κοιμηθη. θη ἀ16 ἴῃ 
Ἰούχζέου. [2116 δ8 πο Κοιημηθηἑογίθη Ηβη βου ἀ685. ΑΡΟ]]ΟΠΙΟΒ 
ΒΒοάϊοα οηὐποιηηθηθ (ἼἼοθθῈ Πέλεια πὶ Ζυροβομ το θοη ὙΠ|Χ, 80 
[ο]σὺ υηἱῦ Νούνομαιρκοιί, ἀαἷβ ἀ16 Βομο]δβύθη 4685 Εἰ γιῃοὶ. 
αυάϊαηπη 1ἢπ 818 νουδβϑου ἀθ8 Εἰὐγη 0]. σοπ απ απ Ὀ6- 
ὑγδοδύθη. 

ἈΒΉΠΙΟΙ ΚΙΔΥ ἰδὺ ἀδ5 ὙουΒΙ πηἰβ Ῥοίάου Ὑοσκο ἴῃ ἀοὺ (1]Ο886 

Βρόγχος᾽ ὃ λαιμός, ὃν καὶ φάρυγγα καλοῦσιν᾽ καὶ ἐπὶ τῶν ἰχϑύων 

τὰ βράγχη ἔχοντα (τῶν βρ. ἐχόντων Β). εἴρηται δὲ παρὰ τὸ βρέχω 
βοόχος τις ὥν, ὃ ἐν τῷ σιτεῖσϑαι καὶ πίνειν βρεχόμενος" καὶ ἡ μὲν 
συνήϑεια βρόγχον λέγει. οἱ δὲ ἀρχαῖοι βράγχον, ὅϑεν καὶ βραγχιᾶν 
τὸ πάϑος εἴρηται. καὶ τὸ τόσσον ἔβραχ᾽ ᾿4φης ἅτος πολέμοιο“ 
(Ι. ὅ, 808). ὅο ἀ45 ἀδῃηιαίηυπι, τυ ομο 5. δὴ ἋἸ6Β6Ὶ [6116 ἀ16 δ]ρμᾶ- 
θούβομθ Ογάμαηρῦ πιοδὺ βίγοηρ ψδῆσὺ ὑπὰ αἴθ (]οϑθθ ΖΜΊΒΟΏΘη 
Βροῦχος υπᾶὰ Ββρόχϑος Ὀὶείοί. ΔΓ ἴῃ ἀΐδβοὰ Ῥυμιῦ ὈΘΒΟΠάοΥΒ 

ΒΟΙΏΒΔΙη6 ὙΟΥΪΆΒΒΟΥ Ἃ0ὁ8 αυσϊδπυτπι (4) ϑβοιγοιδὺ ἀθπιζυΐοὶρα 1π| 
Ιϑηὰ βρόχος υπὰ βρᾶξοῦ βρόχον, βράχον, βραχιᾶν; πὰ ἀἱθ 

βοάγχη ἀογ ΕἾΒομ6 1168 δ ὑηρσοῦπαογί, βοηδὺ Κοριοσίθ δὲ νογὑρμοίγου, 

ΠῸΓ ἀδίβ 6Γ ΕΓ ὅϑεν Υἱο τη γ ἐξ οὗ οἰηροβοῦχζί, Ζαπὶ ΟΜ] 5. καὶ 
εἰς τὸ ἐβραχίασεν δηροῦιρσυ πὰ ἄρατος [ΓΤ ἄρησατοσ σοίοβθῃ ἢ αΐ. 

ΑΥοὴ ἀἸΘΒῸ (Ἴ]ΟΒΒ6 1ϑῦ γῸ} 8 Πάθσοσ Ηδπα 416 ἥ 916 ὅὃ'᾽ συροξρ,. 
ΕἸη σποιϊΐοσοθ Βθίβρὶ6 1] Ὀϊούοὺ 485 Ῥσοθοβϑυϊοῖκ ἴῃ (ΘΓ ἝἼ]Ο588 

᾿Δμείνων (86); ἀϊ6 ΘἸΘΙ]Οπαηραῦθ, ὑγϑίομθ δὴ 416 ὐριῖΖθ ψοϑίβ]ῦ 1ϑὐ, 

θοΖιθὗ 510} ΤΥΘΙΠΟ πὰ δαΐ ἀθη Ζιγοιίθη 761], [4115 ποῦ οὗνγα (88 

οπυϊπαμη ἴῃ ΟἸΘΒΟΥΓ (Ἴ]ΟΒ86 ὈΓΒΡΓΪΠΡΊΟΏ ΥΟΙΟΠΟΓΙ ψὰγ. Μίδῃ σοῖ- 
ΘἸΘΙΟἢ6 ἔοΥ ΠΟΥ: 

1) ἴῃ ἄδῃ Αὐβοι σι θα ψθο86]ὺ ΒΘ βία 6 ὦ τῃϑηοῆτ}} βθῖηθη Ρ]αΐζ πὰ 

ὑἰγιν ἄρον ὦ, στ] ἴθ ἀν Κ!:ρ]9 ἄγ “Ὅμηρος ὈΪΒΎΓΘΙΙΘΩ ἡ θο᾽ ο υπὰ 4168 δογ 
ιν δια ιύ. 
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ᾧ ᾿Αντίχειρ.) παρὰ τὸ ἴσον αὐτὸν δύνασθαι τῇ ὅλῃ χειρί ταιῦ 
ἀθηυϊπ. ᾿ντίχειρ᾽ ὃ μέγας τῆς χειρὸς δάκτυλος, ἢ ὅτι ἀντίκειται 

τοῖς ἄλλοις, ἢ ὅτι τὸ ἴσον δύναται τῇ ὅλῃ χειρί. 
ᾧ ΓΟόνος" παρὰ τὸ γένω ἢ γόνος ὡς λέγω λόγος. ἢ παρὰ τὸ 

γείνω. καὶ εἰς τὸ ἄγονος τοῦ αθπαϊη. Γόνος᾽ παῖς᾽ παρὰ τὸ γείνω 

γόνος. 

ᾧ Πτέρνα᾽ παρὰ τὸ ἐμπεπτωκέναι αὐτῇ ὅλον τὸ σῶμα. ἢ παρὰ 
τὸ π[ατεῖν τὴν ἔραν᾽ ἣ παρὰ τὸ] πατῶ πατέρνα καὶ πτέρνα ταὶΐ 

ἀοπαϊη. Πτέρνα᾽ ἀπὸ τοῦ ἐπιπεπτωκέναι αὐτῇ ὅλον τὸ σῶμα. ἢ παρὰ 
τὸ (πατεῖν. τὸν πλήττειν, τὴν ἔραν (ΟΥ. 188, 21, Ἐρ. ΑΠ. 
οΟχ. ΠῚ 404, θ). 

ᾧ Ὄρϑροςφ᾽ παρὰ τὸ ὁρῶ .........- ὁρῶ ὄρσω ὄρτος καὶ 
ὄρϑρος (80 ἃ) υυὶὸ ἀοπαη. Ὀρϑός᾽ ἐκ τοῦ ὄρω ὄρσω ῥηματικὸν ὄνομα 
ὄρτος χαὶ ὀρϑός (ἢ ἐκ τοῦ ὄὕὄρω καὶ τοῦ ϑέω, τὸ βλέπω, ὃ διεγειρό- 

μενος πρὸς τὸ ἄνω βλέπειν σι Β' ἈϊηΖυ). 
ᾧ Πηγή᾽ ἐκ τοῦ πηδῶ γέγονε πηδή, καὶ κατὰ μετάϑεσιν τοῦ 

ὃ εἰς τὸ γ πηγή. ποτοῦ γέννησις ταὶξ αδπιΐη. Πηγή᾽ παρὰ τὸ πηδῶ 

ῥῆμα γίνεται ῥηματικὸν ὄνομα {πηδὴ καὶ κατὰ μετάϑεσιν τοῦ ὃ 

εἰς τὸ γ7Ὑὺ πηγή᾽ οὕτως Ηρῳδιανὸς ἐν ᾿Επιμερισμοῖς (Οτίοῃ 158, 17 
γα]. Ομοιν. Οὐ. 248, 11). 

ὥῷ Βίος᾽ παρὰ τὸ βίᾳ καὶ ἀνάγχῃ ξῆν. ἢ παρὰ τὸ ἐν βάσει 

ἀρηρέναι τὺ ἀοπαϊη. Βίος᾽ ἡ ξωή, ἣ καὶ βιοτή προσαγορεύεται. παρὰ 
τὸ μετὰ βίας καὶ ἀνάγκης ξῆν, ὥς φησιν Ὅμηρος οἷον ..»ϑεοὶ ῥεῖα 
ξώοντες“ (θά. 4, 805): οὐχ οὕτως οἱ ἄνθρωποι (ὡς γὰρ ἐπεκλώ- 
όαντο ϑεοὶ δειλοῖσι βροτοῖσι ξώειν ἀχνυμένους, αὐτοὶ δέ τ᾽ ἀκηδέες 

εἰσίν) (. 24, 525) ἢ παρὰ τὸ βέω τὸ πορεύομαι κτλ. (γρὶ. 
Οποη 91, 10). 

ᾧ “ὥρον“ παρὰ τὸ δωρεῖσϑαι ἡμᾶς τῇ χειρί" ἢ δωρεά ταιῦ 
ἀϑπαϊη. Ζὥρον ἡ παλαιστή᾽ εἴρηται ἀπὸ τοῦ τὰ πλεῖστα διὰ τῆς 

χειρὸς ἡμᾶς δωρεῖσθαι, ἀφ᾽ ἧς μετρεῖται ἡ παλαιστή (ναὶ. Οτοη 
48, 8). 

ᾧὦ Θεσμός' ὃ νόμος“) ἀπὸ τῆς ϑέσεως" ἕκαστος γὰρ νομοϑέτης 

ὡς ἐβούλετο ἐτίϑει τοὺς νόμους. καὶ εἰς τὸ Θέμις καὶ Προϑεσμία 

τ αδπαΐη. Θεσμός" ὃ νόμος ἀπὸ τῆς ϑέσεως᾽" ἕκαστος γὰρ νομο- 

1) δῖρ]6 σορ ᾿ὔπρογοσς Ηδπα, ΘΌΘΠΒΟ πδὸἢῃ ἄδτὰ Πμϑχησηδ οἷη Ζυβαίζ ὁ μέγας 
τῆς χειρὸς δάκτυλος. 10 Ζυδβᾷϊζο ἀδγ ϑοβο]βύθη βὲπα ἱπὶ ΕὈΪροπμάθη ἰπ ἀθΥ 
ἤδ,ϑὶ πιοιῦ δηρορθῦθη ὑπὰ Ὀ6Ὶ ἄθῃ ἥρΊΘη πὰγ Ὀθιηοσικί, θὴῃ Ταχὺ ὑπ Κὶρ]θ 
ΟΠ ΘΙΠΟΥ Ηδπῃα 18ὺ, οὐδ 416 2 υχϑὶ Ζι ΘΙΠΟΥ ΑἼ]οβθο σοίάρίθη ΞΊρ θα δὰ γουβομὶθ- 
ἄρηο Ηδπηάθ ζυγοκρθμθη. 

2) γενῶ ἃ. 8) ἡ παλαιστή ἔὰρὺ ο᾽π6 δηάοσγο Ηδμῃὰ ζα. 4) ὁ νόμος 

ψἹΘ]]Ιοὺ ἃ 1π Τὕοκα. 



140 ΕΥΤΥΜΟΙΟΘΙΟΙΜ ΟαΥΡΙΑΝΟΜ. 

ϑέτης ὡς ἐβούλετο ἐτίϑει τοὺς νόμους) (τρί. ται. Απ. Οχ. Π 
449, 20). 

Φῷ Πατήρ᾽ ἀπὸ τοῦ σπείρω, ὃ παϑητικὸς παρακείμενος ἔσπαρ- 

μαι. τὸ τρίτον ἔσπαρται καὶ ἐξ αὐτοῦ πατήρ), ἀποβολῇ τοῦ δ. ἢ 
παρὰ τὸ πατεῖν) ἐν τῇ συνουσία. ἡ δὲ μεταφορὰ ἀπὸ τῶν ἀλόγων 
ξῴων --- ταῦ αἀδημη.: Πατὴρ καὶ πάππος" παρὰ τὸ πατεῖν ἐν τῇ συν- 
ουσίᾳ ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν ἀλόγων ξῴων. ἢ παρὰ τὸ δπείρω σπα- 

τὴρ καὶ πατήρ. ἢ παρὰ τὸν ἦχον τὸν γινόμενον ἐν τῷ καταφιλεῖν 

τὰ παιδία. πάππος δὲ κτλ. (γᾳ!. ΟΥγοι 182, 1). 
ὦ) Δάκτυλος" παρὰ τὸ) δράκτυλος καὶ ἀδελφοποιὸς ) εἶναι καὶ 

ἀδελφὰ ποιεῖν» τὰ τικτόμενα. Ὠ16 “ποῖ ΗδΙΠ 6 ϑὐδιητηῦ 808 ΘΙΠΘΓ 

ΟΥΟΠρΊοβθο Ζελφύς, γα]. ΟΥίοη 45, 17, αἴθ ογβίθ βογ σὺ βοὴ ΖΊΝΆΓ 

τη το 40,1 υμὰ ἀογ (Ἃ11οϑδὸ “Ζάκχτυλος ἀ065 Οἰδῃαϊπαπὶ (88 
Οτίοι 46, 1), τηὰ!β ΔΡῸΓ ἴῃ Υ̓ΔΕγ μοῦ δὰβ οἰποὺ (ἽἼ]οββα Ζακτύλιος 
Βίδ μη ηΘη,, 48 ἀ1686 θ61 Οὐοη ἀογ 6]0586 Ζελφύς νοταυβροιὺ, 4, 12--- 10. 

Ποῦ Απίδηρ ἀἸΘΒΟσ (ἀ]Ο886 Ιβὺ α]8ὸ δὶ 1᾿τῷ Ζὰ βοδγθιθθη Ζακτύλιοο᾽ 

ὁ φορούμενος ἐπὶ τῆς χειρός" ἀπὸ τοῦ περὶ τὸν δάκτυλον ἰέναι" (ὁ 
δὲ δάκτυλος» οἷον δράκτυλός τίς ἐστιν, ἀπὸ τοῦ δι’ αὐτοῦ δράτ- 
τεσϑαί τινα. ἴδ 61 ΟΥ̓͂Ν δηάοσο ΕΚ] σαηρθη [Ο]θη, 850 δῦ δὺ 
καῦτα ἀἰγτοκὺ Ὀοπαύχῦ, Βοπάθυῃῃ ὙΘΒΥΒΟΒΘΙ ΠΟ ἀ485 Οἰθηαϊηυτη, ἰὴ 

ΜΘ ομθπὶ 416 ΟἼοβδα ἰδαίοίθ: Ζακτύλιος᾽ ἐπὶ τῆς ἔδρας᾽ ἢ διὰ τὸ 

τοῖς δακτύλοις ἐφικτὸν εἷναι, ἢ ἀπὸ μεταφορᾶς τῆς στρογγυλότητος 
τοῦ σημαντῆρος, τῆς σφραγῖδος" 5) ὁ δὲ φορούμενος δακτύλιος ἀπὸ 

τοῦ περὶ τὸν δάκτυλον ἱέναι. (ὃ δὲ δάκτυλος οἷον δράκτυλος ἀπὸ τοῦ 
δι’ αὐτοῦ δράττεσϑαί τινα καὶ ἀδελφοποιὸς εἶναι, τουτέστιν ἀδελφὰ 
ποιεῖν τὰ τικτόμεναν 1" λέγονται δὲ δακτύλιοι οἷ τετρημένοι λίϑοι, ἐξ ὧν 

τὰ ἀπόγεια σχοινία ἀνάπτουσιν. τοῦτο ἐκ τοῦ ῥητορικοῦ.) Π)΄16 γΟἹ ΤΗΪΓ 
1π ΚΙΔΙΙσΘΥ Π ζΘ ΒΟ] ΟΒβθπθη οτία παῦ (ΟΥ̓ ΟΠΓΘΙΡΟΥ 465 Ασομθίυροβ 

ΥῸΠ 4“ υπὰ Βα διιϑροίβββθη, 0761} δ΄ ἀπ ο ὈᾺῚ ἀδηδοῖ ἀηῦθσ ἀθ1 
Το “)΄ἄκτυλος ἀΙἸ686 100 Εἰ γιμο]ορὶθ δὺβ8 Οτομ 4θ, 1 γνογΐδπα, 

ΟὝΘΥ ΥἹΘΟΙΠΙΘὮΥ ΘΓ ᾿δὺ 516 τυγίθ] 5108 1 16η6 (Ὑ]οββ ΒΙΠΘΙ ρϑαγ οι οὐ, 

αἴθ ὍΘΙ ᾿ἴἢπὶ ΠΟΘ Ζ“άκτυλος᾽ παρὰ τὸ δράσσω δράκτυλός τις 
ὥν' παρὰ γὰρ τὸ δράσσεσϑαι. ἢ παρὰ τὸ δέχω δέξω δέδεχα 
δέδεγμαι δέδεκται δέκτυλος καὶ δάκτυλος, οἱ δεκτικοὶ ὄντες τῶν 

διδομένων. ἢ παρὰ τὸ δείκω, τὸ δεικνύω, δείκτυλοι καὶ δάκτυλοι" 

δι’ αὐτῶν γὰρ ἡ δεῖξις γίνεται κτλ. Ἰααϊοίῖ, ψϑμτοπα ΟΥοη Ζάκτυλοι 
οἷον δράκτυλοι ἀπὸ τοῦ δρᾶσαι' ἢ δέκτυλοί τινές εἰσιν, δεκτικοὶ 

1) Υ γι ἢ σΊΘΊΟ ἢ τὰ Εἴγχα. ρδυναμπι. 2) σπατήρ ἄρον ἀδγ Ζ61]16 σοῃ 

δηάογοσς Ηδηά, σπατὴρ καὶ πατήρ ἀϊθ ΑἸΒΟΒΥ θη. 8) παίειν ἃ. 4) ὅθ 
σοῦ ἀ' οὐον ἃ ὅ) παρὰ τὸ δράσσω δράκτυλος ἃ. 6) δελφοποιὸς ἁ. 
1) τοῖς 610 4. 8) Αὐὑδ ΟἸοη, νρῖὶ. Με]. 13,4. 9) τοῦτο Ὀ18 ῥητορικοῦ 68} Β. 
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ὄντες τῶν διδομένων" ἢ δείκτυλοι ἀπὸ τοῦ δι᾿’ αὐτῶν γίνεσϑαι τὴν 
δεῖξιν Ὀϊοοί. 16 ἘΠΗΡσαηρ 468 ΘΙΠΡΌΪΑΓ πα (88 581}Π]086 παρὰ 
γὰρ τὸ δράσσεσϑαι σομὲ διῇ ἀϊοθα [ θαγαγθιϊαπρ ζυτῦοκ. 

ΑΒΗ] ΙΟμ68 ουριϑοὺ ἀϊ6 Βοίγδομβέυθηρ ἀθ8 Ο]οββδιρδαγοβ: ᾧ Θεου- 
δής᾽" παρὰ τὸ ϑεοαδής, ὁ ϑεάρεστρο᾽ ἢ ϑεοαιδής, ὃ τὸν ϑεὸν σεβό- 

μενος. Ὗα]. ἀδπαϊ. Θεουδής" ὁ ϑεοσεβής᾽ οὐκ ἐστὶν, ὥς τινές φασιν 

ϑεοαδής, παρὰ τὸ ἁδεῖν, ὅ ἐστιν ἀρέσκειν, ϑεῷ" τὸ γὰρ ὃ καὶ ἃ οὐ 
ποιεῖ κρᾶσιν εἰς τὴν οὐ δίφϑογγον, ἀλλ᾽ εἰς ὥ, ὃ ἄριστος ὥριστος, 

ὁ ἄνϑρωπος ὥνϑρωπος" ἀλλὰ παρὰ τὸ ϑεοεδής, ὃ τὰ ἔδη τῶν ϑεῶν 
σεβῶν. τουτέστι τὰς συνεδρίας. καὶ κατὰ χρᾶσιν ϑεουδής" τὸ γὰρ ὃ 

καὶ ε {κρᾶσιν ποιεῖν εἰς τὴν ου δίφϑογγον. ϑ1Ά6 Εὐγιμροίορία ϑεοα- 

δής οἄον ϑεοαιδής Θηΐπδῆτη ἀ6Υ Ὑ ΟΥΆββου Ὧ468 θα παπι ΟὨ] ΘΙ ΠΘῚὴ 

ΘΟΒΟΠΟα σὰ Οά. 6, 121 (νρ]. Πιπα. 1 804, 8); ὁΥ Κορίογίθ 816, ἔάρίο 
ΔΡΘΥ πδορίγαρ! οι 86108ὺ οἰπὸ Υ ἸΔου]οσαπρ ἴηι, ἀ16 ἀο οι ἀυγο ἢ 488 

ὑβδστιομίς ϑεῶν ἔδη σεβόμενος υπὰ ἀ848 ΕΓ 18} Ἀπραββοηάθ ὁ ϑέεο- 

σεβής πεἰσὶ, ἀαίβΒ ᾿ἴπι ϑεοαιδὴς ὁ τὸν ϑεὸν σεβόμενος γογ]αρ᾽}). 

Εΐπ Ἰὔπρογου ΒΟΒΥΘΙ ΟΣ ἔβη ο8 ἐγ ἀθογῆ άββιρ, 416 σιαθυϊοσίε Απ- 

Βιοὺ που} σὰ ΚΟΡΊΘΓΘΗ: 8580 Θηὐδίαπα ΏΒΘΓΘ (1]ΟΒ86. 

ᾧ Ἔσχατος ̓ παρὰ τὴν σχέσιν καὶ κώλυσιν, ὃ τελευταῖος" ὕστα- 
τος δέ, ὅτι ὑπ᾽ αὐτόν ἐστιν ἡ στάσις καὶ οὐκέτι προβῆναι δύναται, 
ἀλλ᾽ ὕστερος εἴστήκει τοῦ πρώτου μὴ ἐῶντος" καὶ τὸ πύματος ἀπὸ 
τοῦ πεπαῦσϑαιδ) καὶ τέρμιον τὸ ἔσχατον“) ἀπὸ τοῦ τέρματος, ὕ ἐστιν 
τέλους. Ὑα]. ἀοπαϊη. Ἔσχατος᾽ ὃ τελευταῖος᾽ ἀπὸ τοῦ ἔχω ἔχατος καὶ 
πλεονασμῷ τοῦ ὅ ἔσχατος" περὶ γὰρ τὰ τέλη γενόμενοι ἐνεχόμεϑα ἢ 

βαδίξειν ἢ ἀριϑμεῖν ἢ ὁτιζοῦν» ποιεῖν. [ (ἢ παρὰ τὴν σχέσιν καὶ 
κώλυσιν, ὃ τελευταῖος" καὶ ὕστατος δέ. ὅτι ὑπ᾽ αὐτόν ἐστιν ἡ στά- 

σις)" οὐκέτι γὰρ προβῆναι δύναται, ἀλλ᾽ ὕστερος κεῖται τοῦ πρώτου 

μὴ ἐῶντος" καὶ τὸ πύματον ἀπὸ τοῦ πεπαῦσϑαι" καὶ τέρμιον τὸ 

ἔσχατον ἀπὸ τοῦ τέρματος, ὅ ἐστι τὸ τέλος. 6110 469 πνγοιύθῃ 

Τ61108 δπὰ ἀἷθ βρᾶξοσ Ζζὰἃ βδβρσθοβοπάθῃ ᾿ἔχλογαί (Ἀποοά. Οχ. Π 
438, 6). Αὐοὶὶ ΕΙΘΓ ἰδὲ 416 γογκάγζαπρ καῦμα Ζυ Ά}}ρ, ἀ6Υ ΟΒΓΘΙΘΥ 
ἴαπα ἀ16 συγοιΐθ Εἰὐγιμοοσ!θ σομ ἔσχατος [γ ΔΘ ΒΟ ἢ ταῦ ἀ6Υ ογβίθῃ 

πα 1168 516 ἔογχί. 
ᾧ Πταίω" ἐκ τοῦ πτῶ τὸ πίἧπτω᾽ καὶ κατὰ] παραγωγὴν πταίω, 

ὥσπερ ἐκ τοῦ περῶ, τὸ τελειῶ, περαίω {καὶ πλεονασμῷ τοῦ ν πε- 

1) ΑἸ8ο οεὐνα θΘεουδής" παρὰ τὸ ἁδεῖν, ὃ ἐστιν ἀρέσκειν, ϑεῶ, ϑεοαδής, ὁ 

ϑεάρεστος᾽ ἢ ϑεοαιδής, ὁ τὸν ϑεὸν σεβόμενος, ὁ ϑεοσεβής᾽ οὐκ ἔστι δέ" τὸ γὰρ κτλ. 

2) Ἔσχατον Ἰὕὔπρσοτο Ηδπά. 8) ἐόντος καὶ τοῦ πύματος ἀπὸ πεπαῦσϑαι ἃ, 
ἐόντος καὶ τοῦ ἀπόντος πεπαῦσϑαι Ἰΐηρογο Ηδηᾶ υπὰ ΑὈΒΟΒγ ἔθη. 4) 8ὃο ἀ9 

περμηέων τὸν ἔσχατον ἃ. 
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ραίνω, ἐξ οὗ καὶ τὸ «νέον περαίνεις καὶ) ) ἀπὸ τοῦ βῶ βαίω [καὶ 
γῶ γαίω, τὸ γαυριῶ] .οικύδεϊ γαίων“ γοιρὶ]. 5) Περαίνω᾽ παρὰ τὸ 

περαίω, καὶ πλεονασμῷ τοῦ ν περαίνω, ἐξ οὗ καὶ νέον περαίνεις"“. 

καὶ εἰς τὸ Πταίω. Ὑοτρὶ]. ἀθηαϊπ. Πταίω" ἀπὸ τοῦ πέτω συγκοπῇ 
πτῶ, καὶ κατὰ ἀναδιπλασιασμὸν πίπτω" πτῶ οὖν καὶ κατὰ παραγωγὴν 
πταίω᾽ τὰ γὰρ πετόμενα τοῖς πίπτουσιν ἔοικεν ἀπὸ τοῦ πίπτειν πολ- 
λάκις τοὺς προσπταίοντας. (ἐκ τοῦ πτῶ πταίω ὥσπερ ἐκ τοῦ περῶ 

περαίω καὶ πλεονασμῷ τοῦ ν περαίνω, ἐξ οὗ καὶ τὸ “νέον περαί- 

νειο΄ χαὶ ἀπὸ τοῦ βῶ βαίω βαίνω καὶ γῶ γαίω, τὸ γαυριῶ .γκύδεϊ 

γαίων.) ἐκ δὲ τοῦ πέτω γίνεται πάλιν ῥῆμα ποτῷ «μήτηρ δ᾽ ἀμφε- 

ποτᾶτο“" ἐν ὑπερϑέσει τοῦ τ πτοῶ, ἔνϑεν τὸ ἐπτοήϑην, ὥσπερ κατα- 
πέπτωκα. (6110 468 ϑοβ]αίβίθ]ο8 ἰδὲ ἴῃ Ἰϑύζίευ [1π16 16 ἀ θη 815 
ΡΆΠΟχΧοποΒ: ἀ848 ἀυσοι ἀ85 Οὐπιάϊδηθτα ἀορροὶῦὺ Ὀοζοαρίο ϑύΐοκ ραίβί 
2 561Π6Πη Απϑιοδίθῃ ὑπ σ]γαὰ ΠΙΘΥ ΘΙ ΠΖΆΟΤΠΘῚ 8601ηΠ. 6, Απῆδηρ 
Κὔὄμππέθ ἀυσοι Οὐομ ἀπὰ Ἡδτοάϊδη (νρ]. Οὐοη 181, 24) θὈθη 8118 δαΐ 
ῬΆΠΟΧΘηΟΒ Ζυγἤοκρθμθη. 

Χ 83) Ἐτύχϑη) ῥδῆμα' παϑητικὸς ἀόριστος [(δεύτερος)7} ὃ πα- 
ϑητικὸς παρακείμενος τέτυγμαι. καὶ ὥσπερ ἀπὸ τοῦ πέφευγμαι γίνεται 

ποιητικῶς {ζπέφυγμαιν πεφυγμένος .«“πεφυγμένοι κατὰ ἄστυ“, οὕτως 
καὶ ἀπὸ τοῦ τέτευγμαι τέτυγμαι᾽ ὃ ἀόριστος ἐτύχϑην ἀποβολῇ τοῦ 
ξ᾽ ἐκ τοῦ πέφυχται γίνεται φυκτός καὶ ἄφυκτος, ὃν οὐ δύναταί τις 

διαλαϑεῖν, καὶ ὃ Ἰωάννης »"σειραῖς ἀφύκτοις ὃν διαρϑροῖ 
δακτύλοις“. ἐστὶν οὖν ὁ ἐνεστὼς τεύχω. ἔστι (δὲν καὶ περισπώ- 
ἱἕξνον ζτυχῶν, ἐξ οὗ καὶ τὸ τετυχῆσϑαι. .οἀραρὼν ϑαμέσι σταμί. 
νεσσι“ (θά. ὅ, 252). ὁ παϑητικὺς παρακείμενος τέτυγμαι, τὸ τρίτον 
τέτυκται καὶ ῥηματικὸν ὄνομα τευκτός, καὶ ὥσπερ ἀπὸ τοῦ σιμός 
σιμαίνω) καὶ μαργός, ὃ σημαίνει τὸν μωρόν, μαργαίνω, οὕτως καὶ 

ἀπὸ τοῦ τευκτός τεκταίνω᾽ μὴ τεχταῖνε ἐπὶ σὸν φίλον κακά“ καὶ 

ὁ μέλλων τεκτανῶ καὶ ὃ ἀόριστος ἐτέκτανα καὶ ᾿Ιωνικῶς ἐτέχτηνα; 

καὶ ὃ μέσος ἀόριστος ἐτεκτηνάμην καὶ τὸ τρίτον ἑἐτεχτήνατο. καὶ 
ἀπὸ τοῦ τέτυκται ποιητικῶς γίνεται τυχτόο᾽ καὶ ὃ ποιητής οτυ- 

κτὸν κακὸν ἀλλοπρόσαλλον“ (1]. ὅ, 881) νρ!. ἀδηυϊη. ᾿Ἐτύχϑη᾽ 
ἐγένετο, κατεσχευάσϑη οὑπέρμορα νόστος ἐτύχϑη“ (1]. 2, 155) ἀπὸ 

τοῦ τεύχω κατ᾽ ἔλλειψιν τοῦ ὲ ὡς καὶ τὸ οτυκτὸν κακὸν ἀλλοπρόσ- 

αλλον" καὶ τὸ .«.«γυναικὸς ἄρ᾽ ἀντετέτυξο“ (1]. 8, 162)" τὸ δὃὲ ῥῆμα 
τὸ τεύχω πολλάκις ἀποβάλλει τὸ ὑ τοῦ Ἑ μόνου μένοντος. 

Ἀγ Ηδαρί 611} ἀ6γ α]οββα βίαιητηὐ δὺ5 ΕἸἰρίτα. Ηομι. ἀπ. Οχ. 138,10, 
88 ῬΒΟὗΟΒ γογάθῃ ϑατῃ ΤΟ ῊΓ 818 α16 αγθὶ ζοϑρογτὺ σοαγαοκύίθῃ ϑίθ] ]θὴ 

1) δ} ἀΐϊ, 2) δ΄χ]9 ΔΕΣΒΟΒ ΙΒ] 1Ο8 σομ ἀΐἷ. 8) Ξ:σ]ο ἀἰ οὔον ἀΐἷ. 
4) κατεσκευάσθη [ἰρσὶ ἀδ 1ῃ ἔγοὶ ο ββοηοσ [μἅοἸκ6. οἴη. δ) σημὸς σημαίνω ἃ. 
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Βέδι 6 Πη: ΥῸΠὴ ἰἤμηθη σομῦσοη 416 ὈΘΙάθη ογβίθη ἴῃ οἰἤθη Ασξ καὶ 
ρϑρον, ἋἀΟΓΥ 'η8 ποιοῦ τοϊῦ ἀ6γ ϑβιρὶα ᾧ Ὀαρδζπθη σὶγά, ἀϊ6 
αἀγιδΐθ ἴθ ἀθὴ ὈΣΒΡΓΪΏΡΊ ἢ ΜψΟΝ] Ἰάπρογοθ πὰ τὰ ΘΟ, ]α [8 ἄθιὴ 

ΘΒ] 85. ΔΟΥ ΕἸΡΙΠ ΘΓ ΙΒ γουσαπαΐθη Αὐὐκοὶ ᾿Ετύχϑη 465 ἀἀθ μα]. 

ὦ) Δῆμος" παρὰ τὸ δέω. τὸ δεσμεύω., ἤγουν ὁ συνδεδεμένος 
ὄχλος" ἢ (ἐπὶ τοῦ λίπους) ἐκ τοῦ δαμός, τῶν Δωριέων τὸ ἢ εἰς ἃ 

τρεπόντων. Υμὶ. ἀδϑηυϊη. Ζῆμος᾽" ὁ συνδεδεμένος ὄχλος βαρυτόνως, 

ἐπὶ δὲ τοῦ λίπους ὀξυτόνως" τὸ μὲν γὰρ γίνεται παρὰ τὸ δέω. τὸ 
δεσμεύω., δέμος δῆμος, ὡς μένω μένις καὶ μῆνις. ἢ παρὰ τὸ δέμας 
δῆμος, (ὃ) οἱονεὶ σῶμά τι τυγχάνων᾽ τὸ δὲ παρὰ τὸ δαίω, τὸ καίω, 
δαμός καὶ δημός" καυστικὸν γὰρ τὸ λίπος. ἢ παρὰ τὸ δέω, τὸ 
δεσμεύω. δεμός καὶ δημός κατὰ ἀντίφρασιν τὸ εὐδιάλυτον. 

Ἃ ᾧ. 33 ἢ Ὕμνος" παρὰ τὸ ὑπομένω, ὑπόμονός τις ὥν, καὶ ἐν 
συγκοπῇ ὕμνος. καϑ᾽ ὃ εἰς ὑπομονὴν καὶ πρᾶξιν ἄγει τὰς τῶν ἐπαι- 
νουμένων ἀρετάς" ἢ παρὰ τὸ ὑμέναιος, ὁ ἐπυϑαλάμιος ὕμνος. 16 

(]ο886. 5011 δὰ8 ζυγοὶ Βεοβϑίδηίθι θη Ζυβδιησηθηρθαγροιίοί 861}: 65 βΒὶπὰ 

ἀθπαϊη. Ὕμνος" ὑπόμονός τις ὥν, καϑ᾽ ὃ εἰς ὑπομονὴν καὶ μνήμην 

ἄγει τὰς τῶν ἐπαινουμένων πράξεις. κεχώρισται δὲ τῶν ἐγκωμίων κτλ. 

(θποη 155, 22) υπὰ Ερμα. Αποοα. Οχ. 11 420, 8 Ὕμνος" παρὰ τὸ 
ὑμέναιος, ὃ ἐπιϑαλάμιος ὕμνος, ὃ σημαίνει τὴν ἐπιϑαλάμιον ὠδήν. 
ἢ παρὰ τὸ ὑπομένω. 

ᾧ ᾿Δκήρατος᾽ παρὰ τὸ γῆρας γήρατος καὶ τροπῇ τοῦ }γ7 εἰς χα 
κήρατος") καὶ μετὰ τοῦ στερητικοῦ ἃ ἀκήρατος. οἷονεὶ ὁ ἀϑάνατος. 
ΥΩ}. ἀδπαὶπμ. Οοά. Βὶ ἀκήρατος. παρὰ τὸ κηραίνω᾽ ὥφειλεν εἶναι 
ἀκήραντος, ἀλλὰ ἀκήρατος ποιητικῶς" οὕτω Φιλόξενος. [ϊ ἢ παρὰ τὸ 

γῆρας. )}ὶ1Ί60 χχοιύθ ἴῃ Βὶ ψ16 ρον βη] 1 οἢ βίατκ νουκύσζίο Εἰ γη ]ορὶθ 

Ὀιοίοῦ σὑ ]οῦ ἀοὺ 1 Καρ. ἡ χὰ ὈοΒργθομβοηάθ Εἰχοθυρίοσῦ ἀὯ468 616- 

πα ητη γι ὅ): ᾿“κχήρατος παρὰ τὸ γῆρας γήρατος καὶ μετὰ τοῦ 

στερητικοῦ ἃ τροπῇ τοῦ γ εἰς κα ἀκήρατος οἱονεὶ ὃ μὴ γηρῶν᾽ ἢ 

παρὰ τὸ κηραίνω" ὥφειλεν εἶναι ἀκήραντος. “αὶ. Ζομαγ. 99. Μαρπι. 
41, 46. Ερίμι. Απ. ὦχ. ΠῚ 848, 21. 

25) Γῆρυς" εἰς τὸ Κῆρυξ καὶ Διιακηρυκεύεται ἀπ ΘΡθη8ο ᾧ 
Ζη ΘΒ] 5. ἀογ ΟἼοββ Κήρυκος αυά. 520, 82. οὐγγαβ μύθγ δ! (6 ΓΥ 
γγοτίθ τὸ ὃὲ Κῆρυξ γίνεται ἐκ τοῦ γῆρυς, ὃ σημαίνει τὴν φωνήν" 

τοῦτο παρὰ τὸ γέρας γῆρυς᾽ ἐπὶ τῶν ἐντίμων λέγεται. κυρίως ὁ 
προφητῶν, ψαλμῳδός. καὶ εἰς τὸ Ζιακηρυκεύεται. α]. ἀϑπαίη. Γῆ- 

1) ϑσ]ο ἀ' οάογ ἀ. 2) ϑῖρ]6 Χ ᾧ ἀϊ οἄδγ ἀ" ἀπ Ηαπά, β:816 5, σνίβομθη 
ἄθῃ Ζ6:]Θη. 8) ὑπόμενος ἃ. 4) θυγοῖ ΗΑΒῸΥ ἅ118 ἀκήρατος. δ) 1οεἷ 

Κα θ᾽ 6. ὩΣ ἄθη Ὑγοχίϊδυῦ ἀογ μεγάλη γραμματική (νρ!. Καρ. ὴ πθϑθοη. 
6) δια ἀ' οὐδν ἀ 
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ρους᾽ σημαίνει τὴν φωνήν" παρὰ τὸ γέρας ἡ γὰρ φωνὴ τοῖς γέρουσι 

πρέπει. 
Φ}) Κύκλος" ὃ εὐκύλιστος. 1048 αφηυϊπυχα Ὀἰούθὺ ἀπῦθγ ἄθιῃ 

Τϑιη8 Κύκλα τυπβομδὺ οἷπθ ἰδῆσθ ΑΡ]οιϊθαηρ 468 δ οσΐθϑ γόυὴ 
δίδιημιθ κλῶ, Βίοσδιῦ ἢ κύκλος λέγεται ὃ εὐκύλιστος" τὸ δὲ κύκλα 
ἐγένετο κατὰ μεταπλασμόν" ὃ δὲ τοιοῦτος μεταπλασμὸς φυλακτικός 

ἐστιν τῶν αὐτῶν τόνων κύχλους κύκλα ϑύρσους ϑύρσα ἐρετμούς 

ἐρετμά" οὕτως Ἡρῳδιανὸς ἐν β΄ αὐτοῦ ἐπιμερισμοῖς. 

Εμαθ Βϑῖμ βῃάθγοσ ]οββθη, ὑγϑίομα ἴα αὐάϊδηαμι ταϊξ ᾧ θε- 
Ζοσμϑὺ 8:1π4, πάθῃ δον πιομὲ 1 ἄθιῃ ἀἰθπαϊπαπι, ΜῸ}] ΒΌΘΥ ἴῃ 
ἄοιὰ βοχοπδπηΐθη Εἰγπιο]. ράγγαια ὙΠ] 6γ. Εαϑὺ σουιΠοἢ βυμπηπιθη 
ἀΡΘΓΘΙΗ: 

ᾧ Νὅ): ᾿ἀπρόσιτον᾽ παρὰ τὸ μὴ προσιέναι" ἐστὶ δὲ εἴω τὸ πο- 
ρεύομαι' τοῦτο ἐν μὲν τοῖς ἑνικοῖς γράφεται διὰ διφϑόγγου, ἐν δὲ 
τοῖς πληϑυντικοῖς {διὰ τοῦ 1 τὸ πρῶτον» ἵμεν, τὸ δεύτερον ἴτε 

καὶ ἐξ αὐτοῦ ἱτός, πρὸς ὅν τις εὐχερῶς πορεύεται, καὶ μετὰ τοῦ 
στερητικοῦ ἃ [(ἄϊτος)] {καὶ τῆς πρός προϑέσεως» ἀπρόσιτος, πρὸς 

ὅν τις πορευϑῆναι οὐ δύναται. Ὠϊ]6 ἴῃ ρσοῦτοσμοπθο Κἰδπληθση “6- 

βούζίαῃ γογίθ 81ηΠ4 δὰ8 ἄθιη Ῥαγνυπὶ οὐωᾶηζί, ἴθ γΘ μοι ἀδ (85 

Ἰηὐογρο Ιου Ὑγοτὺ ἄϊτος ὑπὰ 88 ψῸΒ] δὺ8β ἄθ ΝϑΌθηαι6}16 (ΝῚ) 
βύδιητηθμάθ ϑδίζομθη παρὰ τὸ μὴ προσιέναι [6 }]16η. )΄1686 106 Ὑ6τ- 

διπάπηρ, ὈΘΙΔΟΓ ΘΒ] ζοῖψὺ 416 6]10886: 

ᾧ ΝἧῚ Δυνάστης" παρὰ τὸ δυνάξω, ὃ μέλλων δυνάσω, δεδύ- 
νακα δεδύνασμαι δεδύνασαι δεδύνασται καὶ ἐξ αὐτοῦ δυνάστης" καὶ 

κλίνεται δυνάστου. ἴτὰ Εἰΐγηη01. ραγνυμι βίθμθη ἐγ δεδύναχα ἀ16 
γγοτίε ὁ παϑητικὸς παρακείμενος υπὰ [6] ἀδ5 Ἰοὐχία δέϊζομθη, νγο]- 

Ο.65 ἀδγ 6116 Ν᾽ δηῤδῥατητηέ. 

ᾧ. ᾿ἀχλύς᾽ παρὰ τὸ τὰς ὄψεις ἡμῶν λυπεῖν καὶ ὀχλεῖν" ἄχος 
γὰρ ἡ λύπη. 1)85 Ἰούχία ϑάϊζομθη ἴθ] ᾿ὰ Ῥαγσαμι (νρ]. Οτϊοι 19, 15). 

ᾧ “ροσούμενοι" ἐστὶ δρόσος καὶ ἐξ αὐτοῦ γίνεται δροσίξζω καὶ 

δροσῶ, δροσήσω, καὶ τὸ παϑητιχκὺὸν {(δροσοῦμαι. ἡ μετοχὴ» δροσού- 

μένοι. Εἰγρϑηχί διι5 ἄθιῃ Ῥαγσιμι, δροσήσει ἀπὰ ὃ παϑητικός ἅ. 

25) Οὗτος" ἀντωνυμία μονοπρόσωπος᾽ τέσσαρες γάρ 

1) διωὶθ ἀΐ. 2) ΗϊοΥζὰ δπᾶσγο Ηδπα ἐστὶ δὲ ὄνομα τριγενές᾽ τὰ κύκλα 
[δὲ] ἡ εὐθεῖα τῶν... των οὐδετέρων; ὔσγ᾽" ΔΟΥ Ζ6116 ψΊΘΘΥ ἃπμᾶάθτο Ηδπὰ παρὰ 

τὸ κυλίω κύλος καὶ κύκλος. 8) ΕΠ 08 Κοριογὺ γσοὸμ ριτη Ὁσ. Μ. Οοῃβ- 

ὈγύοΒ. 4) ϑίρ]θῃ σοὶ ἀΐ οἄδον ἀξ. 5) Ν᾽ γἱθ]]οιομὺ νοῦ ογϑίοσ Ηδπὰ 

ὉΒτ ΘΙ] ΩΣ ΤΟΥ ἀθιη ΤμοΙητη8, ῷ ψΟΩ 8Πάογοσ Ηδῃᾶ δ Βδπα. 0) ΞΙρ]ο ἀ᾽ 

οὐον ἀἶΐ, ᾽Ὶ1᾽6 ΑἸοββο 1ϑὺ ἴτὼ Εὔγιμ. ράσναμ ἴδ ψϑυϊόβοβθα; πὸὺῦ αἀ16 σαβραοχτὶ 
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εἰσιν μονοπρόσωποι ἀντωνυμίαι, οὗτος, αὐτός. ἐκεῖνος καὶ 

ὅδε καὶ ὃ δεῖνα κατὰ παραγωγήν, τὸ δὲ δεικτικὸν οὑτοσί" τὸ 

γὰρ οὑτοσί, ἐκεινοσί καὶ δδί γίνονται κατὰ ἐπέκτασιν τοῦ 1 
πρὺς ἐμφανισμὸν πλείονος δείξεως, ἡ δὲ αὐτός στερηϑεῖσα τῆς 
δείξεως ἐστερήϑη καὶ τῆς διὰ τοῦ ἱ ἐπεκτάσεως. οὗτος), ἡ 
κλητικὴ ὦ οὗτος ᾿Αττικῶς. ὁμοίως καὶ τὸ ἐκεῖνος, ἡ δὲ αὐτός 
κλητικὴν οὐκ ἔχει. ἡ γὰρ) οὗτος καὶ ἐκεῖνος ἀντωνυμίαι 

δεικτικαί εἰσιν, ἡ δὲ αὐτός ἀναφορὰν δηλοῖ, ἐναντία δέ ἐστιν ἡ 
δεῖξις τῇ ἀναφορᾷ. 

ὦ) «“ελουμένη" ἐστὶ λύω, πλεονασμῷ τοῦ ὃ λούω, λούσω, ὁ 
παϑητικὸς παρακείμενος λέλουμαι καὶ ἧ μετοχὴ λελουμένος. Υαὶ. 
Ῥαγναα “ελουμένη" παρὰ τὸ λούω (580), τὸ καϑαίρω, καὶ πλεονασμῷ 

τοῦ ὁ λούω, ὃ μέλλων λούσω, ὁ παϑητικὸς παρακείμενος λέλουμαι 

καὶ ἡ μετοχὴ λελουμένος. 

Χ 55) Μολῶ" τὸ παραγίνομαι. ἣ παρὰ τὸ μέλω, τὸ φροντίξω, 
γίνεται μολῶ. ἢ παρὰ τὸ πονῶ πολῶ, τροπῇ τοῦ ἀμεταβόλου εἰς 
ἀμετάβολον καὶ τοῦ π εἰς ἃ μολῶ. εἰς ὃν γάρ τις τόπον οἰκεῖ, ἐκεῖ 
καὶ μολεῖ. Ὑα!]. Ῥαγνὰμῃ Μολῶ" παρὰ τὸ πολιῶ (80) γίνεται πολῶ 
καὶ τροπῇ τοῦ ἀμεταβόλου εἰς ἀμετάβολον γίνεται μολῶ. ἘΓΒίΟΥ 

7611 δὺ8 ἔρμη. ἀπ. Οχ. Π| 892, 16. 

Ἃ 5) Νομή᾽ ἐκ τοῦ νέμω νομή, καὶ σημαίνει τὴν τροφήν. 
γίνεται παρὰ τὸ νέμω, τὸ βόσχω, νομή. ὀξύνεται. τὰ εἰς μα λήγοντα 
ἰαμβικὰ παραληγόμενα τὸ ὁ ὀξύνονται, ὁπότε προύπάρχει ῥῆμα διὰ 

τοῦ Ἑ κατὰ τὴν παραλήγουσαν. οἷον νομήἥ, ἀνατολή, ἀνατομή. τὸ 

μέντοι Εὐρυνόμη καὶ ᾿Αντινόμη βαρύνεται. Ναὶ. Ῥαγνα Νομή᾽" 

παρὰ τὸ νέμω νομή, σημαίνει δὲ τὴν τροφήν. ὀξύνεται. τὰ εἰς μὴ 
λήγοντα ἰαμβικὰ παραληγόμενα τὸ ὃ ἔχοντα ῥήματα ἀντιπαρακείμενα 

διὰ τοῦ ε ὀξύνονται. οἷον νομή, ἀνατολή, ἀνατομή. τὸ μέντοι Εὐ- 

ν[ό]μη καὶ ᾿“μφινόμη βαρύνεται. ΗἸΘΥ δῦ ΑΘ πηι ῦ Ἃ ΒοΖϑι ομποίθ 

761} παὶϊῦ ῬΒούοΒ ζυβαιμτηθηροαγθοι θοῦ. Φθηθια ζοβότθῃ ἀ16 Υ οὐΐο παρὰ 
τὸ νέμω, τὸ βόσκω, νομή υπὰ ὁπότε προὐύπάρχει ῥῆμα διὰ τοῦ ε κατὰ 

τὴν παραλήγουσαν. ἴπ ἀθηΒοΊ θη ΕἸΡΙῚ ΠΠΘΥΊΒηηθπ, α16, 160 ΒΟῇοη θ6- 

τπηοχκὺ, ΟἿ ταὶξ ἄθῃ ταὶ Ἃ Ὀοζϑιομποίθπ Θ]οββοη θυ θὶ πβεϊ τη πη θη, Απ.. 

Οχ. ΠΠ 394,26 Ββπαθρὲ 81:0} Νομήν᾽ τὴν τροφήν᾽ παρὰ τὸ νέμω. τὸ 
βόσκω. ὀξύνεται. τὰ εἰς μη καϑαρὸν ἰαμβικὰ τὸ ὃ παραληγόμενα 
ὀξύνονται, ὁπότε προὐύπάρχει ῥῆμα διὰ τοῦ ε κατὰ τὴν παρα- 

πεἀτυοκίοη ΞΘ α μαῦ ὈΓ. ΟΟμΒΌσ ἢ ρΘ]6Βθη, ἀοΟὨ βύϊσησθη 416 ΖΜ ΒΟΠΘΕ- 

τἄυμηθ ζὰ ἄθῃ ἀυγορ! ἀδ8 αυάϊαηυτα σορθούθηθη Εσωδηζυησθῃ. 

1) τὸ γὰρ οὑτοσί υπὰ καὶ ἔΘὨ]Θη τὰ Ῥαγνυθ. 242) οὕτως καὶ ἃ. 8) γὰρ] 

δὲ ἃ γου!]οβομθη Ῥατυ. 4) Αὑ 8 ὁ. δὴ) Αὺ8 6. 6) Αὐβ 8. 
Βοἰἐχοπειοίη, αοδοῖ. ἃ. μτίθος. ἘΠ γταοϊορίϊκα. 10 
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λήγουσαν. οἷον νομή, ἀνατομή, προνομή. τὸ μέντοι Εὐρυνόμη καὶ 

᾿“μφινόμη βαρύνονται. Ζποὶ Εαβδθηροθη ἀδββοίθοη κανών 5|πα 11 

αὐααϊδηυτηι γϑυτη βού. 
815 Εΐγιμο]. ραγνυχὰ ἰδὺ ἴῃ Οοά. Β ἀπτα οι θαῦ ταῦ ἄθιῃ (16- 

ΠΌΙΠη γα πάθῃ: ΟἋΟΓ ΑΠΏδμτηΘ, ἀδίβ 65 δύο ἴῃ Οοά. 44 ἀ168610 8 
ΘΙ ]Πὰπρ Θἰμμϑῆτη, βτθαὺ πο ΐβ οπύρομθη: 8180 σπὶγα ποὺ ἀ88 6]η- 
26 1π6 ὙΟΥΚ, βομάθσῃ 416 Π͵ΒΒΠαΒΟΒΥ, δὰ 6 686 “Β τυγο ρθῆ θη, 

'πὶ (ἀπἀϊδηυχη ἀμΐοσ ἀθὴ Νβιηθη 468 Ῥούοβ οἰἐοτί. δηπ τη ἴββθῃη 

ἃ|80 α16 τοῖῦ ᾧ ὈοΖθι μποίθῃ (]οββθη ἀθγ Βυομϑίδθοῃ Ο---, ϑβονοιὶ 
810 1π|ὶ (θη πη ἴθ ]θη, γὺὴ ἀογ ποϊΐζοσθη {πη ουβαο απ δυβρο- 

ΒΟΆΪΟΒΒοη τογάθη. ὅ1᾽6 Κῦπηνθη ββϑχα ἢ} 1. ἄθῃ γου]οσθπθῃ 6 ]]6ῃ 

ἀθ85 Ῥαγνὰπι μοβίδπαθη Βαθθη. ΕΠ βιπα ἀ168 416 (Ὑ]ἹΟββθῃ: 
ᾧ Ὄλισϑος" σημαίνει τὸν συμποδισμόν᾽ γίνεται δὲ παρὰ τὸ 

ὅλως ἴεσϑαι, ὅ ἐστιν πορεύεσϑαι, ἢ παρὰ τὸ ὅλως ϑέειν, κατ᾽ ἀντί. 

φρασιν. ἢ) 
ᾧ Ὁρῶ' παρὰ τὸ χέω χορῶ καὶ κατὰ ἀποβολὴν τοῦ χ ὁρῶ᾽ καὶ 

τί μετέχει; χεόμενον γὰρ τὸ ὀπτικὸν πνεῦμα τὴν ὕρασιν ἀποτελεῖ. 

δασύνεται. ἀναχωρήσαντος οὖν τοῦ χ ἔμεινεν ἡ ἀναλογοῦσα τῷ χ 
δασεῖα. ἢ ὅτι τὸ ὃ πρὸ τοῦ ᾧ ψιλοῦται, ὀρέγω Ὀρέστης, πλὴν τοῦ 

ὁρῶ δρᾷς καὶ ὅρος ἀρσενικῶς καὶ δρίξω. 
ᾧ Παλαιόν᾽ παρὰ τὸ ἐκ πάλαι εἶναι [(ἢ διὰ τὸ παλαιῶν)) ἤγουν 

ἐκ χρόνων πολλῶν εἶναι. 
23) Παμπήδην᾽ ὥσπερ χύδην μάτην" σημαίνει δὲ τὸ παντελῶς. 
ᾧ Πέλω᾽ πρωτότυπον' ὃ μέλλων πελήσω. καὶ ἐξ αὐτοῦ πόλος 

ὁ οὐρανός" σημαίνει καὶ τὸ γίνεσϑαι. καὶ εἰς τὸ Πελεκάν καὶ Ποικί- 
λος καὶ Πολλά καὶ Χήρα. 

25) Πλάστης" παρὰ τὸ πλάσσω., τὸ ταῖς χερσὶ κατασκευάξω, 
πλάσω πέπλασμαι πέπλασται πλάστης" καὶ σημαίνει τὸν δημιουργόν. 

ᾧ5) Πλέκω' ἐκ τοῦ πέλκω. τοῦτο παρὰ τὸ ξλκω" καὶ γὰρ ἐν 
τῷ πλέχειν σύρομεν᾽ καὶ ἐν ὑπερβιβασμῷ πλέκω. 

5) Πρῶτα (τὰ πρῶτα 45)" ἐπέίρρημα χρόνου δηλωτικὸν μεταχϑὲν 
ἀπὸ τοῦ οὐδετέρου. ἰστέον ὅτι τὰ ἐπιρρήματα μεταγόμενα ἀπὸ οὐδε- 
τέρων τὸν αὐτὸν τόνον φυλάττειν ϑέλουσιν, ὡς τὸ σάφα παρὰ τὸ 

1) Αὐῇ ἀδγ Ἰούχζίθῃ, σνϑυ]οβοθθηθῃ ϑ6ιθ ἀθθ Εἴγτη. ρασνυσῃ ἰδὺ γ0Ὲ ΘΙΏΘΥ 
ἈΒΗ]1ΟῺ Ἰδηρσθη ΟἼοββ Ὄλισϑος τοηϊδύθηβ ἀδ8 Τωθχητηϑ ΠΟΘ 16ΒΌΆΓ. 

2) 16 8:10 υπὰ ἄογ Απέδηρ ἀθὺ ΟἼ]ο880 βἰπᾶ ἰῇ ἃ γϑυϊοβομθῃ, ἱῃ 8 ὁ οἵ- 

Βα]ύθμῃ; Ὁ 5806}}} α160 ΞῚρ]6 ἱγτ μη] ἢ τοῦ αἷθ ἴῃ α Ὁ ὁ τογσϑυθθμθηὰθ (]0886 
Πάμπαν, “ΘΙΟΒΘ 1 ἃ ΖΝ ἸΒΟΏΘα ἀθη Ζ61]0η ἰθὺ ὑπ οἱηθ Αὐΐοζθηβηραῦθο πὶοδὺ 

βοθαδὺ Βαῦθη Κϑηη. 

8) ἃ. 4) ϑ΄κ]θ υπὰ Τοχὺ γσοὰ ἀθσγβθίθροη Ηβδπῃὰ δ Ηϑδμπά. 
δὴ) ϑδ΄.1]6 ἀ' οὐδν ἀ, 
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δαφέα συγκοπῇ τοῦ ξ καὶ {παρὰ τὸ ὠκέα τὸ ὦκα' σεσημείωται 
κατὰ τὸν τόνον τὸ σφόδρα, (ῦτι» τοῦ ὀνόματος ὀξυνομένου τὸ 

ἐπίρρημα βαρύνεται. 
δ) “Πτυχία᾽ εἰς τὸ Πυγμή. 
Φ) Σϑένος" παρὰ τὸ σϑένω ῥῆμα, τὸ δύναμαι" ,ῥητρεύειν οὐ 

σϑένεις““ (σϑένει σε ἃ). 

ᾧ ὙἘόκος᾽ παρὰ τὸ τεκεῖν τῷ διδόντι (διδοῦντι 4). 
ὥἅ Τρανός" [(παρὰ τὸ] στερρός" μακρὸν) τὸ ἃ. τὰ εἰς ο6 ὀξύ- 

τονα δισύλλαβα τὸ ἃ παραληγόμενα. .. 

ᾧ Τρίβος" ἐκ τοῦ τρίβω" ἡ ὁδός. 
ΖΦ) Υἱας" ὄνομα αἰτιατικὸν τῶν πληϑυντικῶν᾽ ἡ εὐϑεῖα υἷις" 

καὶ συναιρέσει; οὐ συναιρεῖται. διὰ τί; ἐπειδὴ κανών ἐστιν ὃ λέγων 
ὅτι οὐδέποτε τῇ υἱ διφϑόγγῳ τῇ μετὰ τοῦ ΄ᾧ ψιλοῦ καὶ ἱ προσγε- 
γραμμένου σύμφωνον ἐπάγεται" διὰ τοῦτο οὐ συναιρεῖται. ἡ γενικὴ 
υἵιος καὶ συναιρέσει υἷος" ἣ υἷος ἐκ τῆς υἵιος᾽ καὶ ἡ εὐθεῖα τῶν 

πληϑυντικῶν υἷες ᾿ἀχαιῶν καὶ ἡ αἰτιατικὴ υἷας οοὐἷας συνελκύσαιτε 

τῇ σῇ βαπτίσει. λοιπὸν ὡς κήρυξ κήρυκος κηρύχου, οὕτως ἀπὸ τῆς 

γενικῆς γίνεται υἱός. παρὰ τὸ φύω. τὸ γεννῶ. φυιός καὶ υἱός. 

Φ5) “Ὑδωρ᾽ παρὰ τὸ ὕω, τὸ βρέχω (416 Ηβηά, 6]. Π6 ἀ16 ϑ19]6 

Ἠϊησαροβοίχὺ Βμαὺ, ἀ' οἄον ἀξ, ἔάρι πδομέγαρ!ομ πλεονασμῷ τοῦ ὃ 
ὕωρ καὶ ὕδωρ ὈΘοΙ). 

5) Φλοιδούμενος᾽ ἐκ τοῦ φλοῖσβος, τοῦ σημαίνοντος τὸν καχλα- 

σμὸν τοῦ πυρός, ἀντὶ τοῦ φλογιξόμενος. 
Φ 1 Φωλεός ὅ) ὁ χανών᾽ τὰ εἰς 

οὐ καϑαρὸν ἀρσενικὰ ὀξύτονα τῷ Ἑ παραλήγεται. φατεός, ἐρινεός, ἡ 

συκῆ, στερεός᾽ σημειωτέον τὸ κραταιός" οὕτω καὶ φωλεός. 

5) Χεῖρες᾽ διὰ τὸ χεῖσϑαι ῥᾷον" καὶ διὰ {τὸ τὴν χρείαν 

ὑπουργεῖν. 
20) ᾿Ὡμοισι᾿ πᾶσα εὐθεῖα πληϑυντικῶν, ἀρσενικῶν τε καὶ ϑη- 

λυκῶν, εἰς φωνῆεν λήγουσα προσϑέδει τῆς σι συλλαβῆς ποιεῖ τὴν 

δοτικὴν τῶν πληϑυντικῶν, ᾿4τρεῖδαι ᾿“τρείδαισι. 
ον ἰϑὺ 68. ΒΘὮΥ ὈΠΥΓΔΒΥΒΟΙΘΙΏ]ΘΏ, ἀδί5. 4116 ἀ1θ86 Ἴ]Ο556 1 ἴῃ 

ἄθιῃ υϑυ]οσθπθ Ξομ] 8 465 Εΐγιι. ραύνυση σοϑίδη θη ΒΆρθη. ΑΌΘῚ 
[ὰγ Κοὶπο ᾿ϑ.8ὺ 51:0} οὐνγθίϑθη, ἀδίβ 310 οἰπβϑὺ ἴθ ἄθὰ Οἰθπ απ τη ρ6- 

βίδ πάθη ΠαΌΘη Τα 8. 

1) ἃ. 4) δῖ! ἀἷ, 2) δ) 7) ἃ. 10) 8:16 ἀ' οἄον ἀξ 8) μακρὸν] 

μετὰ ἁ. 86) ἃ. 9) Κ΄:΄Ζ16 υπᾶὰ Τιοχημηα σοὶ ἀοΥβο] θη Ηδπᾶ 81 Βαπά. 
8) Ζὰ Απέβηρ 180 οἷπο μαῖ]ρθθ Ζ6116 δυβγτδαϊοσὶ, δου ΘΙ ΟΠΘΥ ΟἿ Δ ΠαάΘΓΘ 

Ηδμὰ διὰ τοῦ τ ψιλοῦ Βοιτίοῦ, σημειωτέον ἰδὺ σὰ 6 ἀὐρμεϊκκαγεῦ πᾶ ἀϊθ8 ἴπ ἄθῃ 
Αρορτάρβα χὰ ὃ σημαίνει αὐΐχο]δεῦ. Ζαπι ΒΟΒ]υ 8 ἄρ᾽ ἀἶ καὶ εἰς τὸ Θεύω ἃτη 
Βαμα Βίηχα. 

105" 
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ΕΡΘΗΒΟΥΘΗΙΡ αρθ 1Ι0ἢ δὺ8 ἀθηἼοπισθη ΟἸοββθὴ 'ο ἢ] 586. Ζὰ 
ΦΙΘΏ6, ἴῃ ὙΓΘΙΟμ6η 616 ᾽,51]6 ᾧ χοϊῦ ΟἸΠΘΥ ΒΠάΘΥΘ Ὑϑυθυπάθη οΓ- 
Βομβοιηὗ πὰ το] οῆθη οἷη ΑΡβομηϊθ ἀ68 θη ηθτη πΟΟἢ ἴῃ ΟΠ α 
ΘΙΠΟΡ ΚΙθπρκοιῦ οη βρυιοῦ. [ΙΟἢ σθομηθ ΒΙΘΙΖᾺ: 

Φ Ἢ Τῇ ’φνάπλασις" παρὰ τὴν ἀνά πρόϑεσιν καὶ τὸ πλάσσω, τὸ 
ποιῶ, ὁ μέλλων πλάσω. ὥφειλεν οὖν εἶναι διὰ τοῦ ἕξ ὃ μέλλων. εἰ 
γὰρ (δὲ 4) διὰ δύο σα εἴη ὁ ἐνεστώς, ἀεὶ ὁ μέλλων διὰ τοῦ ἕ, πλὴν 
τοῦ πλάσσω, τὸ ποιῶ. καὶ τὰ ἑξῆς. ΥΩ]. ἴτὰ θη. 2. Β. ἴῃ (]οβδ6 Ζιή- 

ρεσα αἀἰο Ὑῇοτία τὰ γὰρ διὰ δύο σα ἐκφερόμενα κατὰ τὸν ἐνεστῶτα 
διὰ τοῦ ξ ἐκφέρονται κατὰ τὸν μέλλοντα χωρὶς τοῦ πάσσω πάσω καὶ 
πλάσσω πλάσω καὶ ἰνάσσω ἰνάσω. Ὠ16586106 ορ6 1] Ὀορερποὺ 'πὶ (ἴὁ- 
Πα 88 σ᾽] θ]θη (6 ]]6η. 

Ν Φ δεξιά: παρὰ τὸ δεῖξιν αὐτὴν εἶναι" δι’ αὐτῆς γὰρ δει- 

κνύομεν τὰ ξητούμενα. ἢ παρὰ τὸ δέχω δεχιά καὶ δεξιά, ἧ πρὸς τὸ 

δέχεσϑαι ἐπιτήδειος οὖσα. οὶ. αδη. 4Ζεξιά: ἀπὸ τοῦ δέχεσϑαι δι᾽ 
αὐτῆς τὰ διδόμενα. ἢ διεξιά τις οὖσα ἀπὸ τοῦ δι᾽ αὐτῆς διεξιέναι 
τὰς πλείονας πράξεις. 

ΧΦ ΖΙεσπότης᾽ παρὰ τὸν δεσμόν, ἀφ᾽ οὗ τὸ δέος, ἐπειδὴ τῶν 

ὅλων δεσμός ἐστι συνέχων τὰ ἄλυτα καὶ σφίγγων αὐτά. ἢ παρὰ τὸ 
δεσπόξζω, ὁ μέλλων δεσπόσω. δεδέσποκα, δεδέσποσμαι, τὸ τρίτον δε- 
δέσποσται καὶ ἐξ αὐτοῦ δεσπόστης καὶ τῇ ἐλλείψει τοῦ δ ἀνεβιβάσϑη 
ὁ τόνος. ἢ δεσμώτης (80 4) τις ὥν, ὁ δέος ἐμποιῶν τοῖς οὐὖ- 
κέταις. ἢ δεσμός τις, διὰ τὸ πάντα περιέχειν καὶ συγκρατεῖν. καὶ 
εἰς τὸ Κύριος. Ὗ!ὶ. θη. Ζεσπότης᾽ οἷονεὶ δεσποίτης ὦν, ὃ δέος ἐμ- 
ποιῶν, κατὰ ἀποβολὴν τοῦ 1. 

δ Ν᾿ Δρόσος" παρὰ τὸ ὕω (υΐω ἃ) τὸ βρέχω ὕσος (υἱὶς ἃ) καὶ 
τροπῇ τοῦ ὃ εἰς ὃ, πλεονασμῷ τῶν συμφώνων᾽ ἢ παρὰ τὸ ῥέω ῥόδσος 

καὶ δρόσος πλεονασμῷ τοῦ δ' ἢ παρὰ τὸ Ζεύς Ζιός καὶ τὸ σεύω, 
τὸ ὁρμῶ, δίοσος καὶ ἐν συγκοπῇ καὶ πλεονασμῷ τοῦ ο δρόσος. βα- 
ρύνεται. τὰ εἰς ος δευτέρας συξυγίας διβραχέα βαρύνονται. Υρὶ. 
ἄθῃ. “ρόσος᾽ κατὰ παράλειψιν τοῦ ἱ, οἷον ἡ ὑπὸ τοῦ Διὸς σοουμένη, 

δίοσός τις οὖσα, καὶ (ζσυγχοπῇ καὶ» πλεονασμῷ τοῦ ρο δρόσος 
(Οτοι 41, 11). 

ᾧ Νἧ) Ἱμερτόν" σημαίνει τὸ ἐπιϑυμητόν᾽ παρὰ τὸ ἱμείρω ἱμερῶ, 

ὁ παρακείμενος ἵμερκα), ὃ παϑητικὸς ἵμερμαι ζἴμερταιν καὶ ἐξ αὐτοῦ 
ἱμερτός (καὶ ἱμερτόν τὸ οὐδέτερον. τὸ δὲ ἱμείρω παρὰ τὸ ἵμερος" 
τοῦτο δὲ παρὰ τὸ ἵἴημι, .... τὸ πορεύομαι᾽ τὸ γὰρ ἱμεῖρον πάντη πο- 

1)η ἃ. 3) διρίοη ἀ' οὔοσ ἀ, 8) 0)Ὶ1᾽6ὸ ηοτία ἔμερκα Ὁ18 ἱμεέρω Βομιοίηθη 
πδομίχβρ! ἢ γοῃ ἀ᾿ οὐθὺ ἀ σιροῆῖρί. ϑρδίον οὔποθ Τὕὔοκο υπὰ τὸ γὰρ ἵμερον 
παντὶ ἁ. 
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ρεύεται. α!. θη. Ἱμείρω" τὸ ἐπιϑυμῶ" παρὰ τὸ ἵμερος γέγονεν 
ἱμείρω. Ἵμερος" ἡ ἐπιϑυμία" παρὰ τὸ ἴημι, τὸ προϑυμοῦμαι, ἵμερος" 

ἐξ οὗ καὶ τὸ .,ἴετο γὰρ βαλέειν. (]]. 160, 888). ὁ γὰρ ποϑῶν ἵεται 
ἐπὶ τὸ ποθούμενον (Οτίοπ 76, 26). 

Ηϊηζὰ ἐγοίθῃ ΥἹοῦ σϑιΐοσο ἝΟ]οββθη, σσϑίοῆθ δυο δὺβ ἄθῃ Ὑϑῖ- 
Ἰογθπθη ΤΘΊ]θη ἀ68 Εἰγτα. ραῦσαμι βίδιησηθη Κοὔπηΐθῃ: 

ΧΤ φῦ Οὐσία: ἐκ τοῦ ἔω, τὸ ὑπάρχω, ὁ δεύτερος ἀόριστος ἦον, 
ἡ μετοχὴ ἐών ὧν ὄντος, τὸ ϑηλυχὸν οὖσα (καὶ ἐξ αὐτοῦ ὄνομα ϑη- 
λυκὸν οὐσία, ἡ ὑπάρχουσα ἔν τινι, ὥσπερ καὶ τὸ γέρων γέροντος 
γερουσία. τὸ σε ἱ διὰ τί; τὰ διὰ τοῦ δια). αὶ. θη. Οὐσία" ὡς 
παρὰ τὸ γέρων γίνεται γερούσιος καὶ ἑκών ἑκούσιος, οὕτως καὶ ὧν 
οὔσιος καὶ τὸ ϑηλυχὸν οὐσία, οἱονεὶ ἡ οὖσα ἀεὶ καὶ ὑπάρχουσα, 
παρὰ τὴν ὧν μετοχήν, ἥτις ὕπαρξιν σημαίνει. 

δ 45) Πλάνη" παρὰ τὸ πελάξω, ὅπερ κατὰ συγκοπὴν πλάξω᾽" οἵ 
γὰρ πλαξόμενοι πρόδηλον ὅτι ἐπλανήϑησαν. ἢ [παρὰ] τὸ πλαγιάξειν 

τὸν νοῦν᾽ ἢ ἐκ τοῦ ἀλῶ ἄλη, ἡ πλάνη. Ναὶ. Ἐριτὰ. Αη. Οχ. ΠῚ 402, 9. 

Ἃ ᾧ Προσηνής" ὃ πρᾷος ..... παρὰ τὸ αἶνος αἰνής καὶ προ- 
σηνής, ὁ ὧν ἐγγὺς τοῦ αἰνεῖσϑαι. καὶ εἰς τὸ ᾿“πηνής. Υωὶ]. Οἴθη. 

᾿Ἵπηνής᾽ ὃ σχληρός. παρὰ τὸ ἠύς γίνεται ἠής καὶ πλεονασμῷ τοῦ 
ν ἠνής καὶ ἀπηνής. ἢ ὃ ἄποϑεν τοῦ αἰνεῖσϑαι, ὅ ἐστιν ἐπαινεῖσθαι. 

αἷνος γὰρ ὁ ἔπαινος. ἢ ὃ μὴ ἡνίαις εἴκων, τουτέστιν σκληρός, ἀπὸ 
μεταφορᾶς τῶν δυσηνίων ἵππων. ἢ αἰἶνός, δ δεινὸς καὶ σκληρός, 
αἰνής καὶ ἀπηνής. αὶ. Ἐρια. Δη. Οχ. 1Π| 402, 12. 

ὅ. Ν᾽ Φύσις" παρὰ τὸ φύειν τὰς ὑποστάσεις ἢ τίκτειν. ἢ παρὰ 

τὸ πεφυκέναι. ῳ)]. ἄφη. Φύσις. παρὰ τὸ φύω φύσω φύσις. ἡ ἐν 
ἅπασι φύουσα καὶ κινουμένη. 

ΑΌΘΥ δ} σΘΩΠ ΜῈ 811] ἀϊθ56 (Ἴ]οβϑθη, γγ61} 816 δὲν ῬΒοΥΟΒ. ΠῸΓ 
ΘΙ ὈΠΒΙΟΒΘΙΘΒ ΖΘΙΡΉ8 ΖΘΌΘη, δυΐίβου Βθομπαηρ ᾿ά886η, Ὀ]6Ὶ ΌΘ πη ποΟἢ 
βοπαρ ταῦ ᾧ ὈοΖοϊομπϑίθ Ο]οββθη, ἀϊ6 5 ον υθάου 'πὶ πα πη ΠΟΟᾺ 
1πὶ Ῥαγγσαμα βπάθῃ. ΒΒ] δἰ πζθίπθῃ ἔΓ61Π60 8 δὲ ἀ16 ΕγΚΙάγαηρ Ἰοὺ 
πα ἴαβὺ βισμοῦ: ' (8 "Ὁ ὁ) Μελῳδία" παρὰ τὸ μέλος, ἐξ οὗ καὶ μελω- 
δός" γράφεται δὲ διὰ τοῦ ὦ μεγάλου. τὰ γὰρ παρὰ τὴν ὠδὴν γινό- 
μένα ἅπαντα διὰ τοῦ ὦ γράφεται, οἷον ὑμνῳδός τραγῳδός ψαλμῳ- 

δός. χωρὶς τῶν παρὰ τὴν ὁδόν᾽ ταῦτα γὰρ διὰ τοῦ ὁ μικροῦ γρά- 

φεται. 

1) ῖ6 ογϑύο ϑβρ] ἰδ γοπ ἀἱ οὔον ἃἷ: ᾧ ὰρὺ παομέσγαρ! οι ἃ" μΐηζα. ΠΥ 
ἴπ ψοΌσγοομομθ Κ]διησλθσι ρΘΒΟὨ]ΟΒΗΘΩΘ 61] 16 ἀ08 ὁ ογρϑηχί. 

2) 1016 ΠῚ πὰ Τοχὺ νοὰ οἷποῦ Ηδηα (81 Ηδηα); 5:516 Ἃ γου δίποσ 8ῃ- 
ἄοσῃ. παρὰ τὸ πλάζξω --- πελαζξόμενοι --- ἄλη καὶ πλάνη ἁ. 
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ᾧ (460ὴὺ Νόσος" διὰ τὸ νοσεῖν τὸ σῶμα. ἢ παρὰ τὸ νῶ στερη- 
τικὸν καὶ τὸ σῶος. ὃ ἐστερημένος τοῦ σῴον. 

Κοίμθ σοῦ Ὀθίάθμ ΟἼοββοη βπάοὺ 816} ἱπὶ ἀθῃπαϊπαση ὙΊΘΘΥ, 
ὍΟὮ] 8060. ἄϊθ πὴ ἱπὶ αυάϊδηῦη πηχ δ θ  Ῥ γογδυββύθ πάθῃ 
Μέλος πὰ Νόϑος Ὑγογὺ [ἂν Ὑοτί. Βοάθηκὺ τηδη, σὶρ Ἰοὺ 5816} 
ἀογαγίὶσρα Θυθ]]ΘμΔηΡΆΡθ6 ἢ ἴθ ἀθπ ΑΒΘ ἤθη. Ὑϑυβο μι! θΌθη, 80 σιγὰ 
ἀϊθ Απηδῆσηθ ποῦ βοῦνοῦ ἀὔηκοη, ἀδίβ δ ἢ ΠΟΥ ΠῸΣ δὰ Ηογϑῦ- 
γοΚοη ἀΟΥ δ: ]θη βία σοία πάθῃ αὐ. 

ΑἸ]θῖη 68 Ὀ]οἱδὺ ὑγοὺζ 8]]θάθια δἰῃ ργοίβου Βδδὺ σου μοῦ οβ- 6 ]Οββθη, 
ψ6]ΟΠΘ 510} ΤΘΟΘΥ τὰ (ἰδμα τα πΟΟἢ ἰὼ ῬΑγγαχα ΠϑΟ ΒΥ ΘΊΒ6Π. [4886}. 

Εἰ δὶπα δυίΐίβου ἀοὺ 1πὶ Ῥσγοροϑύϊοκ θηὐ μα] ύθηθη (ἀ]οϑβο ᾿μφεέδει: 
ᾧ Ἤναρχοφ᾽ ὃ μὴ παρά τινος ἡγεμονευόμενος ἢ ἀγόμενος" ἢ ὁ 

μήτε ἀρχὴν ἔχων μήτε τέλος. 
ᾧ ᾿“παράσκευον καὶ ἀπαρασχεύαστον διαφέρει᾽ ὃ μὲν γὰρ δι 

ἑαυτοῦ τὴν χορηγίαν ἔχων ἀπαράσχευος ἂν λέγοιτο, ὃ δὲ {δι ἕτέ- 
ρου ἀπαρασκεύαστος᾽ ὃ μὲν ἄρχων ὃ μονομάχον δοῦναι ϑέλων ἀπα- 

ράσκευος λέγεται, ὃ δὲ μονομάχος ἀπαρασκεύαστος. 
ᾧ ᾿Ὡρπάσαι' ἀπαρέμφατον ἀορίστου πρώτου" δασύνεται" τὸ ξ 

(καὶ ἃ πρὸ τοῦ ρ ἐπιφερομένου τοῦ π δασύνεται" ἕρπω, ἑρπετόν, 

ἄἅρπνια, ἁρπάξω. 

ΖΦ) ᾿ἄρϑρον᾽ φωνὴ σημαίνουσά τι, ἢ μέρος λόγου, δι’ οὗ τρα- 
νοτέρα ἡ λέξις πέφυκε γίνεσϑαι. ἢ ὁ ἁρμὸς τῶν μελῶν τοῦ σῶμα- 
τος. καὶ εἰ μὲν σημαίνει τὸ ἄρϑρον τοῦ λόγου. γίνεται παρὰ τὺ 

ἀρϑοοῦν τὰ (ζὀνόματαΣ κατὰ ἀριϑμὸν καὶ γένος {καὶ πτῶσιν, εἰ δὲ 

σημαίνει τὸ ἄρϑρον τοῦ σώματος, γίνεται παρὰ τὸ ἀρϑροῦν ἢ τὸ 

ἁρμοῦν τὰ μέλη καὶ συγκροτεῖν, ἐξ οὗ καὶ ὃ ᾿Ιωάννῃς .,σειραῖξ 
ἀφύκτοις [ὃν δια]ρϑροῖ δακτύλοις“, ποχζὰ αἰ οὐον ἃ 3 γί τουτέστιν 
μελοσυνϑετεῖ, μελοποιεῖ, διαρϑροῖ (διαρτοῖ ἅ), ἁρμοποιεῖ, διαπλάττει. 

53) “ὐχήν᾽ παρὰ τὸν αὐχμόν᾽ ξηρὸς γὰρ ὁ τράχηλος καὶ ὀστώ- 
δης. καὶ εἰς τὸ Ζειρή καὶ Ὀσφύς. 6 Θδηἰθργθομθηάθ Ο]οβθθ 665 

αδμη. (Κάγζου ὁ]5 Εἰ. Μ, 114, 19) νϑιοῦ νοῦ 80. 
ᾧ Βαλών' αἱ εἰς ὧν λήγουσαι μετοχαὶ τοῦ δευτέρου ἀορίστου ἡ 

ὀξύνονται. δραμών, ἐλϑών, πιών" οὕτως οὖν καὶ βαλών" ἀντίκειται 
τὸ πέφνων᾽ αἵ γὰρ εἰς ὧν λήγουσαι μετοχαί ποτε ἐν ἐπιπλοκῇ ἔχου- 

σαι σύμφωνον, ἐὰν τὸ δεύτερόν ἐστιν ἀμετάβολον, πάντως βαρύ- 
νονται; κάμνων, τέμνων" τοιοῦτον καὶ τὸ πέφνων (-Ξ Ερίπι. ἀπ. ΟΣ. 

1 92, 28). 
ζ5) Βροτός" ἐκ τοῦ μείρω, τὸ μερίξω, γένεται μορτός, μροτός 

1) 51. ]6 υπὰ Τοχὺ γοὴ ποῦ Ηδπα (2) δ Βαπά. 9) Βίρ!ο ἀ' οὔθ ἀΐ 
8) 50 ἃ υπᾷ Ὁ (Β᾽ρ]6 υπὰ Τοχὲ σοὰ οἷπος Ηδηά). 8 ἀϊθ 6]οββθ οἰπίψο ἅμῃ- 
ΠΟΒΚοῖθ ταῦ ἄθα Ερίπι. ἤοχῃ. Απ. Οχ. 1 91, 14 μαῦ, 80 βαὲσὺ ὁ μἱογέάν δ οἷπ. 
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(μρότ 4), καὶ ἐπεὶ οὐδέποτε ἀμετάβολον ἀμεταβόλου προηγεῖται, τρέ- 
πεται τὸ μ εἰς β καὶ γίνεται βροτός" καὶ τὸ μετουσιαστικὸν βρότειος. 

τὰ διὰ τοῦ ειοδ ὀνόματα μετουσιαστιχὰ ἢ κτητικὰ ὑπόστασιν ( ὃ) 
ἢ μέρος σώματος δηλοῦντα διὰ τῆς ξἰὶ διφϑόγγου γράφονται. .. 

βρότειος, δρακόντειος κάρα, ἑκτόρειος χιτών. 1)85 αϑπαΐη. δύ σοῖο 
Οτίοη 38, 26. 

1) 4ῖναι" ποταμῶν εἰσιν τὰ μεσώτατα, ἔνϑα τὸ ῥοῖξος τοῦ 

ποταμοῦ ἐκ τῶν μερῶν εἰς μέσον συναγόμενον σταχυώδως. ὡὧὡσζτεδ 
ἀπὸ τῆς περιδινήσεως δίνα ἢ δίνη κέκληται. 

Φ δίψα: παρὰ τὸ ἵπτω, τὸ βλάπτω. ἵψα καὶ δίψα, ἡ βλάπτουσα 
τὸ σῶμα. 

5) Ἐκφοροῦντα᾽ ἐστὶν ἐχφέρω᾽ ἐξ αὐτοῦ γίνεται ἐκφορά, καὶ 

ἐχ τούτου ῥῆμα ἐκχφορῶ, ὃ παϑητικὸς ἐκφοροῦμαι χαὶ ἡ μετοχὴ τοῦ 
ἐνεργητικοῦ (ἐνεστῶτος) ἐκφορῶν ἐκφοροῦντος. 

8) Ἕλκω᾽ τὸ σύρω᾽ [(ἢ ἐκ τοῦ δλκός)] τὸ ε ψιλόν. ἀδύνατον γάρ, 
ἔνϑα ἀμετάβολον ἀφώνου προηγεῖται, πρὸ τοῦ ἀμεταβόλου τὴν οἵ- 

ανδήποτε δίφϑογγον εὑρεϑῆναι, οἷον ἐλπίς ἔρκος ἕρπω. σεσημείωται 
τὸ εἴργω, ὅπερ (οἵ παλαιοὶ ἀναλόγως κεχρημένοι κατὰ διάλυσιν 

εἶπον ἐέργω. 
ᾧ Ἐξέφηνεδ) τὸ ϑέμα φαίνω, ὁ μέλλων φανῶ, ὁ ἀόριστος ἔφανα 

καὶ ἐξ αὐτοῦ «ἔφαναν αἱ ἀστραπαί σου“, καὶ κατὰ τροπὴν τοῦ ἃ εἰς 

ἢ ἔφηνεν. 

ᾧ Εὐνήδ)᾽ παρὰ τὸ εὖ νενῆσϑαι ταῖς στρωμναῖς (ΞΞΞ ΟΥἹοη ὅ], 9). 
ἔργον εἴχοντο (Ὁ). καὶ εἰς τὸ Μέχος. ἢ) 

ὦ Ἔχϑιστος᾽ ἐκ τοῦ ἐχϑρός᾽ ἐτυμολογεῖται δὲ ἐκ τοῦ ϑορῶ., τὸ 
πηδῶ, καὶ {τῆς ἐκ προθέσεως" ἐχϑορῶ,. ὃ μέλλων ἐκϑορήσω. ἐκχ- 
ϑορός ) καὶ συγκοπῇ ἐχϑρός, ὃ ἔξω ἡμῶν προερχόμενος. ἢ παρὰ τὸ 
ἐχϑὺς γέγονεν ἐχϑιστότερος (80) τὸ συγκριτικόν, τὸ ὑπερϑετικὸν 

ἐχϑρότατος καὶ ὃ δεύτερος τύπος ἔχϑιστος. 

ᾧ Ἦχος" φώνησις, ψόφος" παρὰ τὸ αὖον, ὃ σημαίνει τὸ ξηρόν" 

τὰ γὰρ ξηρὰ ἠχεῖ. 
ᾧ Θεωρός᾽" παρὰ τὸ ϑεός καὶ τὸ δρῶ. ἢ παρὰ τὸ (τὸν ϑεῖν δρᾶν. 

ᾧ Ν Θηρός᾽ ἡ εὐθεῖα ὃ ϑήρ, τοῦ ϑηρός᾽ γέγονε παρὰ τὸ ϑέρω, 

τὸ ϑερμαίνω᾽ [(κυρίως δὲ λέγεται ϑήρ ὁ λέων, ὃ ϑερμός)] ἐπειδὴ καὶ 
πάντα τὰ ϑηρία ϑερμά εἰσιν. 

1) 8) ἐὺ. 4) δ:΄ωϊο ἀΐ οὐον δ 2) ϑ:ρῖο υμὰ Τοχὺ δ δῃα σνομ ἀθυ- 
80] θη Ηδπά. ὅ) ἐξεῖπεν ἔὰχιἅ, ᾿ΔΕΓΒΟΒΘΙΏ]ΟΩ. ἀἦ ἴῃ ΟἾΠΟΙ ἔγθὶ 6] ΒΒΘΠΘῺ 
[ἄσκο οἱμ. 6) κοίτη ἃἶ ἴῃ ἔχοι ϑββοηθν 1, ὕοϊο, μῖοσζὰ ἢ γυνὴ Θ᾽΄Π6 ΔΗΑΘΥΘ 
Ηδβπηᾶ, 1) Πδ8 αδθπυΐη. Ὀἱοίθὺ ἐγῦ ἀ1 686 106 ΑὈ]οΙσπρ, ΔΌΘΥ ΔΒ ὩΠΑΘΙΘΓ 

Φ6]]6. 8) ἐκϑορᾶσ ἁ. 
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ᾧ Ὑ ) ̓ Ιορδάνης᾽ παρὰ τὸ Ἴορ καὶ τὸ Ζάνης, ὀνόματα ποταμῶν. 

δύο γάρ εἰσι ποταμοὶ ἐν ταὐτῷ (ἐνταὺ 9). 

ἈΠ 55) Ιός' ἀντὶ τοῦ φάρμακον. οἵ γὰρ ἀρχαῖοι ἐπὶ τοῖς ἑοῖς 
αὐτῶν φάρμακα ἔβαλλον. γίνεται δὲ παρὰ τὸ ἴημι, τὸ πέμπω, ἐός τὸ 

πεμπόμενον βέλος. ὍΘΙ τοῖο 161} Κῦππίθ δὰβ Εἰρὶπι. ἀη. Οχ. Π 
319, 1 βἰβιησηθῃ. 

ζ5) ᾿Ισϑμός" γῆ μεταξὺ δύο ϑαλασσῶν. εἴω τὸ πορεύομαε. ἐξ 

οὗ γίνεται εἶμι. τοῦτο ἐπὶ τῶν πληϑυντικῶν διὰ τοῦ ἱ γράφεται 
καὶ γίνεται τὸ πρῶτον τῶν πληϑυντικῶν ἵμεν' ἐξ αὐτοῦ ἱμός. καὶ 

πλεονασμῷ τοῦ δ καὶ ἐπενϑέσει τοῦ ὃ ἰσϑμός, εἰς ὅν τις πορεύεται. 
ὦ) Καχεξία' ἡ ἀρχὴ τῶν λοιμικῶν νόσων᾽ γίνεται δὲ ἔκ τοῦ 

καχέκτης. 
ᾧ Κτίσις κτίσματος διαφέρει" κτίσις μὲν γὰρ κυρίως καλεῖται 

ἡ σύστασις τοῦ παντός, κτίσμα δὲ τὸ ὑφ᾽ ἑκάστου ἀνδρὸς δυνάμενον 
οἰκονομεῖσϑαι. οἷον πόλις, οἷκος, τεῖχος. καὶ εἰς τὸ Κτῆσις. Ὠϊθ 

ΞῚ 16 βίθηῦ οὗνγα θἷπθ Ζ6116 ΠΟΥ 818 485 [μϑιηπηα, Κῦπηΐβθ 516}} 880 
ΔΘ δυΐ ἄθῃ ϑομ]υ[5 ἀοΓ γογϑαβθμθμάθῃ (]οϑθθὸ Κτίλος - Ἃἀἰαα. 

00, 45---ὅ9 ὈοΖίθμθη. ἃ ὁ βοίζθῃ 416 16 νοῦ 416 (1]1οβ8ὸ Κείλος 
ὁ χριός, ὃ προηγούμενος τῶν προβάτων, κίλος τις ὥν, μετὰ πλεο- 

νασμοῦ τοῦ τ κτίλος᾽ παρὰ τὸ κίειν, ὅ ἐστι πορεύεσϑαι, “ΘΙ6Π6 ἴῃ 
ἄογ Τηδὺ δὺ8 ἄθπὶ ἰθηυ τη βύδιηχηὗ. 

ζΖ Ὁ) Μάκαρ᾽ πόσας εὐϑείας ἔχει" γ΄ μάκαρς μάκαρος μακάριος, 
ὅπερ ἀπὸ τοῦ κήρ, ὃ σημαίνει τὴν ϑανατοφόρον μοῖραν, γέγονε, καὶ 
ἐξ αὐτοῦ μάκαρ ἀποχοπῇ τῶν δύο συλλαβῶν ἡ κλητική᾽ μακάριος ὁ 

μὴ κηρί, τουτέστι φϑορᾷ, ὑποκείμενος. οἱ δὲ πλεονασμῷ τοῦ μ ἀκά- 

οιος καὶ μακάριος. μακάριος ὃ πάντοτε ἐν ἀγαϑοῖς ὦν. 
45) Μέλαν" διὰ τὸ μὴ λάμπειν. 
Φ 1 Μόνος" παρὰ τὸ μένω μένος καὶ μόνος. 

Π)45 Ζϑυρπ!8 465 Εὐγπι. ἀἀἀ!απαταῃ Ὀοβίδυισέ α16 οϑυ!αίθ, 6] μα 
510} ΤΩΓ, ἰδηρθ ὈΘΥΟΥ 0 γῸ ἀδΠΊ86] 6 θη Αμηπηρ Ὠδίΐα, δὺ8 ἀ6Γ 
ὑὐθου] θέσαν 468 Θϑμαϊπαπι ογρθθθη μαἰίθη, ΔΌΘΓ 68 ᾿ἰβὺ δἷπθ υγϑηϊ 
ΟΥΓΘΆ ἢ 6 Βοϑίδεισαηρ. ον 18 Κῦππθη σοὰ ἄθη ΑΠσΆθθη ἀ6Γ ὅὅοβο- 
᾿Ἰἰαϑίθῃ ἀθ8 ρα. Βαγθουϊηυϑ Θ᾽ Ώ2Ζ61Π6 ᾿ΥὙΤῚΡ 86 1η; σον 8 ΚΠ ΟσοΓ 

Ῥμούϊοβ- ὐοάθχ, ἄδθββθὴ βοη]α5 ΙΓ 14 θά ἀυγοι Οοα. 4“ ποοῖ Κ 

ΚΘΏΠΘῚ ἰΘΥΠΘη, πθροθη Εἰ γτηο]ορίοαπι ἰθπαϊπαση ἀπὰ Ῥαγγαπι ποοὶ 

6 αγιύίθθ, ὑπ 8 ὙΘΓ]ΟΥΘΠΘΒ Ω,,ΆΙΩΙΤΊ Δ 86} - οὐγτμ ] ΟΊ ΒΟ 68 ὕ οσκ οπΐ- 

1) 1.16 ῷ σοη ἀΐ οὐογ ἀ Ψ' βοηγᾶρ ἀδυ ΘΓ σοὴ δμάστοσ Ηδηά. 

2) 8). ἡ. 4) δ΄ρὶα ἀἔΐ οὐογ ἀξ δὴ) Ατι8 8. ο. 6) Αὖβ 8 ο. 7ὴ Ατβ 6. 
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Βα] θη ὨΔΌΘΗ: ἀθπηοο ὙΠ͵ΓᾺ, ὙὙῸΓ ὑπθοίβηρθη 416 ῬΒΟΙΙΟΒ- α]ΟΒβθη 
4658 αὐαϊδηυτα ρῥΥ δ, σζαροῦθη, ἀδίβ 485 θη ητη, ὑγθ] 68 ἴπὶ οἰ θη 
Φαβγμυπάοτεές ἀθη ϑβοθσθιθθσηῃ ἀθ8 Οοα. ΒΥ Ο ΤΙ ΠῸΒ γουΐαρ, ποῦ ΠῸΓ 
ψοῖῦ γο ] βίδα ρῸΥ ὙΑΓ, 818 68. 1Π8 1 ἀθη οὗνγαβϑ ἃ] θγθη Ηδηἀβο τ ἤθη 

Α πυπὰ ΜΒ γου]]ορίέ, Βομάθσ ἀδίβ 698. υἱϑ] βοὴ δύο ὑγβρυρ] ΟΠ 6 ΓΘ 
Εόστὰ τοϊρίο. ἢ Εἶπ ον κάγζαμρ, δ άυκοῦ 8418 ΙΓ 816 ὈΙΒΗΘΙ 8ῃ- 
ΠΘΒΙΏΘΏ πηαίβίθῃ, ἀϊ6 8ῃ Θ᾽ ΠΖΘΙηθη βϑ(6116ῃ ΒΟρΆΓ Ζὰγ ἰογαγροίἑαης 
οοσάθῃ ἰδ, ΠΙορὺ Ζυ βομθη ἀθπὶ ὈΥΒΡΙ Πρ] ]Θμθη Εἰ σσασγέ υπὰ θη 
ὯΠ5 ΘΥΒαΙΐθπθη Ηδη βου θη, τα 6] θη, ψ|16 10 φἸΘΙΟἢ γοσϑαβ- 
ΒΘΏΤΉΘ, ἀ16 γοὴ ἀθπὶ ὙΘΥΐΆ5ΒΟΥ ἀ465 βορθπαπηΐθη Εὐγιη. Μαρηῦμ, γοη 
ἄθιη ΟὙδσ δ ΚΟΥ Βγτηθοη πὑπἀ γ0ὴ ἄδπι [η ογρο]αίοσ ἀθβ Οοά. Οτο- 
ἴθη818 ἀ05 ὐὐἀϊαπαμα οἰμϑὺ Ὀθηυύχζίοθ ΕἸΧΘΙΏΡ]ΑΓΘ ΒΘΩΥ Υἱ6] ΘΗΖΘΥ 

818. τοῦ ἀθπὶ 'πὶ ἀἀϊδηυτη νϑγυγαπάϊθη θυ  μϑὑϊτησηθη. ἡ ΝῸΓ τηῦμθ 

1) Τοῦ ουβυο οἷμοῦ Βοκοηβίσυκύίοη ἀθβοσ δἰ] οϑίθη ΕΌΣΥΏ 808 ἀ6Π) 

Εἰγτηοὶ. αυά᾽ήδπαπι βομϑὶηδ τγ ΘΌΘη ἀδγυτα δ Β8 ἢ 8105: ΜῸὮ] σοῦθη Ψ8ἘΓ- 

ΒΟΒΘΙΠΠ1ΟὮ δϑτα 086 Εὐχοοσρίθ δὺ8 Ηθγοάϊδη περὶ παϑῶν πὰ ἄθῃ Αρο]]οῃϊοϑ- 
ϑόΒο] θη, υἹϑ]] οἱ σῦ δαοῖ ἀϊ Ηοσμου- ΠΟ] 6 πα Τηϑη 68 δημάσθτθ ἢ (ἐδ ητ τα 

δι ἀθη Ῥμοίϊοβ- ΟΟάθχ ζυγῦοκ. ΑΌΘΙ ρζϑῃζ δΌσοβθμβοη ἄδγομ, ἀδίβ 1 ἄἀθπὶ 

Ὑγογίδαΐ 80] 08ὺ ἀθ8 Ηδυρίϊοχίοθβ ἀθβ Βαυθθυϊηιβ βομβοῃ οἵδ νϑυβομβίθάθῃρ ΕἸ6- 
Ἰηθπΐθ ἴῃ ΘΙ ΠΘΠΩΘΥ σοαυθοιὐοῦ βἰπα, ἀϊθ ἅρογπι ρθη ΜΘΏΥΖΘὮ] ἀογ Θυ6]]6ῃ ἰδὺ 
ἀοολ ἴῃ Ὀσιάθη ὙΘΥ ΚΘ ὑπ δηρΊΩΣ στο οἱπδηᾶθσ Ὀθηυύχῦ; Ὀ6ὶ ἀϊθβθη Βοβίβπα- 
[61] 0 1ϑὺ οἷῃθ ἀυσοβσοβοηᾶθ ϑομοιάσης ἀθ8 ἀμγηλ οὶ θα πὰ ἄἀθβ χαλ ίθὶ ὈΔΓ 
ΕἸ ΠΟΙΏΤΉΘΏΘ π16 ἀυγο ΒΖ Ι ΠΥΘη. 

2) Αὐῇ ἀϊθ ΚΘ'ΡΌΓΣ Θἰποὺ Εἰ γτβ ο] Ομ Κου- ΗΔ ἀβο σιν, 6] 086 ΥΘΙΟΠΘΙ ΜΆΓ 818 
8116 υπ8 ουμδϊΐθμθη, τὐϑομῦθ το Ρτοῖ. Βγ. Καὶ] συ ρεῦ δυϊπιοσκβδιῃ: 816 8β6ὶ 
νΘηἰσϑύθηβ ὈΘΙἸδυῆρ ογᾶμβηὶ. 88 Δ γΖθιομπὶ8Β ἀθὺ ΒΙΌΠΙΟΥμΒοΚ ἀθθ Ῥαρδίθβ 

Βοπιξδοϊαβ ΥΠ]Ι., στ ὶομθθ σὰ Ῥοχγυρὶα ἱπὶ 91840γτ0 1811 ροΐίοτ σὺ σψυτάρ (ΕἸ Σ]Ὸ 

Β1Ό]. Βοχμδα. Ῥομε 1 Ῥ. 97) δηὐμᾶ]ν ἀϊΘ Νοίάζζοῃ 6065 7έοηι τη ἰἰδγωπι ἐπ 
πιασῆο υοἰμιηιῖθ, ἦν χμὸ 68ὲ Ῥγίπια ραῦδ οἰξιπιοϊοσιαε, απίϊφμαμη; οἱ ᾿αδεὶ ἵη 

πηα ρατίε ἀϊηναΐϊανι ἰαδιίΐαπι εἰ ο8ὲ δογὶρέιιβ 46 ἰτοίεγα στέοα, ἵπ σαγίϊ8 ρμεομα τη. 

606 ἐέεηι ΧΧΥ͂Ι πιαρῆοβ χιμαίεγηοδβ αἰδϑοϊμίο8 βογέρίοβ ὧδ ἰϊοίεγα στέσα ἴῃ οατγίϊδ 

»Ῥεοιτηῖδ, ἐπ φιῖδιιδ οομένούμν οἰδιηιοϊοσία υογδογιιπι σγαημηαίοο, ἵπ βεοπάα 

Ῥαγίε, απἰίφμμηι; εἰ πο δαδεὶ σορογίμγαηι εἰ βυνὲ Ἰἰσαϊὶ οὐπὶ σοτάα. οΕἰγταο- 

ἰοσίοῃ ἀογ ῇδιίοσ πδοὰ σγδχασπλυϊβομοι (ἰδβ οι ὕβραῃ κί 18 θἷῃθ το] κοτησαθῃ 
ἰγοθπάθ ΟΒ γα κύθυιϑοκ 2. Β. ἀθθ Εἴγιμοὶ. αἀθηυϊηυτα ; 68 1δὺ ΚΘΙΠΘΣΪΘῚ ατυμπᾶ, 

ταῦ Ἐ1]6 ἂμ δυϊἀδ8 Ζὰ ἀθηκθη. ΕΒ ΨΆΣ 61π6 ῬΟΥ δ ΘΙ ΒΔ ἀβομ τ Ὁ πὰ ατοίβ- 
[Ὁ]10 (νᾳ}]. τιασπιρη υοἱιπιοη, ἡπαφσπὶ φμαίεγηῦ, ἀθγθη σοι ῦοσ ΤῸ] 4116: 26 Ουδ- 

ἰθσηῖομθη, ἃ. ἢ. οὑτα 208 ΒΙ 6. ὑπο ]οῖίβ. ἴῃ ΜΊΏΌΒΚ6] τὰ 8160 ΖΘΒΟΒΥΙΘΌΘΗ 

ΘΎΘΒΘΩ ΒΘ]: ἀ88 βἰπᾶὰ 4110 ΕἸ γτμΟ]Ορ ΘΒ δη ἀβο γι θη υπὰ ἰθὺ Ὡ80} ἀοὲ Ζοὶύ 

ον Εἰπ δίθυπρ ἀτθβοσ Ὑ ΘΥΚΘ δυο πούπομαϊ. 88 αυάϊδηυσῃ 18ὺ, Ὁ18 Ηυχηᾶ- 

Ὠϊδύθῃ 416 ἱῃ 811]6η αἰΐθηῃ Ηδη βου θα Ὁ] Ομθη ΑὈΚἄγζαμροη αὐυΐδβύθῃ, ὨΣΘΙ8]8 

80 ὉΠ ΔΩ σΥ ΘΙ Οἢ σούγθβθῃ ; ΘὈΘΏΒΟΥΘΩΙ ἸΓρΘΠα 61. δηᾶθγοδ οὐυπ) Ο]ΟΡΊΒΟΒΕΘΒ ΥΥ οσκ. 

θεαροσθα πιαπηθὺ ἀογ Οοἀ. Α ἀ68 ἀδθμυϊπυτα ἀϊθβοια  ΟΥΚ 41161η 41 Ουδύθγῃ: πη Θα : 
68 ἔοϊχίθ τϑὨσβο ΒΒ Ί 10} ΠΟΟΝ ἀδβ Ρασνύση. ΕΠπ6 συ ]6γὸ Ηδηβο γ αἀἴθ868 
Ὕευκοθ Κϑαπ ΟΣ Ὑϑυβοβ  ]]θὴ6 Οοάθχ ρθύγθβοῃ βοῖμ. ΝΥ ΣΘάΘΥ οἰμμλ8] δδὺ ἡ 8}γ- 



154 ΕΤΥΜΟΙΟΘΟΙΟΌΜ ΟὔΡΙΑΝΟΜ. 

ἸΏ8Π ἀδγμ (848 10 441 Βαὶ νου] ]]ορθμάθ Εἰ γτ]Ο]ΟρΊΚΟΙ πιομῦ 818 οἱῃ 
Δ άογο5 ΤΟΥ στοὰ ἀθι ἀ685 Ῥμούοβ βομϑιίάθῃ ὑπὰ ἰἸθύχζίογθθ οὗνγα Ζὰ 
ἄἀογ Ἠδυρίαυε}1]6 468 ϑυβύίύοθσθῃ τϑοῃμθη. 16 (ἰθβαιηἐδη]αρθ 16 ΘΓ ὈΘΙάΘη 
Ἡδπἀβομγοη, 416 ἔγάμου Ὀοθρτόσμοπθη Νοίζοη 110 ξήτει δέ, α16 
ΑὈἕοΙρθ ἀθὺ Θαθι]θῃ ἱπὶ Βυοσμβίαρθῃ 44, 416 σοῃ Ῥμούϊοβ 86] ϑὲ ρϑ- 
τηδομίθῃ Ναομίσγασο, ἀ16 Αὐί, ψΙδῈ 8610 ᾿μοχῖκοῦ Ὀοηαΐχὺ τιγὰ, ἀ168 
1108 Ζοιψί, ἀδίβ ΙΓ οἷη θοῦ Βδθθῃ, “Γα(!. Βὶ 818 ἀδ8 --- δ] γα! ηρῈ 
βίασκ νουκάγχίθ υὑπὰ δ υπὰ δὴ ροδηάοτίε --- Εἰγιλο]. αἀθηυϊηιτι Ζὰ 
ὈΘΖΘΙΟΒΠΘΗ. 

Πδίβ Ῥμοίϊοβ πιοδῦ ἀἰ6 ΑὈδιοαῦ δαί, ἀ88 ὙΥΘΤΕ ΟῚ ΒΘΙΠΟΥ 
γο]]οπάυηρ ππύθῦ 861 Π6ΠῚ Θἰρθηθηῃ Νδιηθῃ Ζὰ γὙϑγο θη] ΠἸΘἤθη, ζοὶρὶ 
ἀϊοὸ ΕἸΜΙ συηρ ἀΟΥΓ σὺ 1Πτὲ ροιηδομίθη Ζυβῆϊζθ. ΝΑΠΊΘΏ]ΟΒ ᾿ϑὺ 68 
ΔΌΘΗ ἴῃ 8|16Υ ΕὈΪροζοιῦ σοῦ] ΘΌθη. Ὑθηπ ἰγοίζάθμη ἀ16 ΘΟΏΓΘΙΌΟΙ 
ἀο5 Οοά. Βαγθθυμὰ8Β ΠΟΟΒ ὙΠ ]1586, ἀδίβ 65 δῖ Ῥμοίϊοϑ ζυγοῦ, 
ὉΠᾺ 65 1Π ὈΓΒΡΓ ΠΡ] ΘΒ Θτοσ Τοχίοβμοδίδ! ἡ Κοπηθη, 80 αὔθ ἩΤῈΥ ΒΙΘΓΙΙΓ 
08] τηὔπα]1ο0 ΤΎδαϊοη πὰ Βοπαίζυπρ ἀ68 [ΓΟ Χθ Ρ]8γ5 86] 080 
ΟὝΘΙ ΘἰΠῸΓ ΟΟΥ ὙΘΠΙΖ6Η οὐβίθῃ ΑΡΒΟΒΥ θη. Δηπομτηθη. ἡ ΠΘΠΠ 8118 
ἀθγ οἰθηυ τα! θη ΤΠ] ηξογ κοῦ ἀ1θ808 ὙΥΘΥΚΘΒ, Ὀθβοπάθυβ ἴῃ σά. 4, 
ΒΟΥΘ 88 ΘΓ Τδαίβδομθ, ἀδίβ ἀοὺ ἴῃ ἀοΓ ΑΠ]αρθ 80 ψγϑὶῦ σομ ἀθπι- 
ΒΘ] θη δρθισμομάθ Οοά. Βὶ σοὰ θθθῃ ἀθιηβθὶθθη ΘΟΒΥΘΙΌΘΥΡΒΆΥ {6- 
[ογ σὺ δῦ, τηδομίθ ᾿οἢ Βομ]]θίβθη, ἀδίβ ἀδ8 Εὐγιμοὶ. αἀὐθηυϊπατῃ πιοδὺ 
αηΐοῦ Ῥμοίϊοβ 856] 08ὺ ρα] σιοσὺ πὰ γογργοιἑοὺ 15. ΒΟΒαοσ ἀδ(8. 68, 

φυαηδοηδῦ ΠῸΣ ἴῃ ΚΙοίποη Κγοὶβο Ὀοκαπηΐ, δαὶ δέου ΠΙοσθ Ὀ]16}, 
18 510} ροζθῃ Εμαθ ἀθ8 ζϑιηΐθῃ οὐθὺ ἀμπέδηρ ἀ685 οἱ δδθῃ «8 τη υη- 
ἀοτίβ ἀδ8 [ηΐθγθθθθ ὑγοου Κσθῖϑθ ἀἴθβοη (ἰορϑηβίδη θη Ζανγδπαΐθ. 
σῸ σγυγθ 65 7οὑζὲ -- 8] ΘΓ ηρΒ 1ἢ βίαυκογ Ὑουκάγζιηρ --- ΡΟ] οτί 

υηἃ ΖΑὨ]ΓΘΙΟμΘ ΑὈΒΟΒΓΙ θη 1 ΤΆΒΟΒΘΓ ΕὌΪΖΘ ὑπα τη ΘΟ, ΒΘΠΑΘΓ 
γεγκάγζαμρ ρβῃοιησηθη. [2168 ζθβοθδῃ ὙΔΕΓΒΟΙΘΙΏΠΟἢ ΒΟΒΟῚ ΥΟΥ 
ἀογ Αδίδβϑυαηρ 4685 Εἰὔγιποὶ. απαϊδηυτα: ἀδῆμοῦ Κοπηΐο ἀογ Ἰοίχί Κ6- 
ἀδοίου ἀθ8 βϑομβίθῃ [μοχῖ κοι Θαρτθυδπυπὶ 488 ΘΓ οἰ ἴδοι 418 τὸ 
ἐτυμολογικόν οἰδίογοη. ἢ θη Τιύθὶ τὸ μέγα ἐτυμολογικόν ϑταρῆπν 
68, 88 488 ΓἹΥΔ] ΒΘ μα ᾿ΐηρσοτο ὙΥΘΥΚ, Ὑ 68 ἀπχη οὶ ὉΔῚ πδοὴ 

ἄθγ Ἰούχέθπ ὕὔογαγθοϊξαμρ ἱπ Ζϑμ]γοίομθπ Α ὈΒΘ γα νογοτοι θὲ βθὶ ἢ 
τπὰ[8, σοροὰ Εἰπάθ ἀ68 οἱ δη Φδῃγμυηάογίβ πἰησυροίγοίθη Ὑγ8Γ: 80 

ΒΟΒΘΙΠΠΟἢ Θγδὺ 1} ΘΙΠΘΥ ΒΟΒῸΠ ΒΌΠΊΒΗ ΒὕΠΒ0}5 ΘΙαρβηἀοπάθῃ Ζοὶν ἀ88 ἀθβοθὶοκ 
ὉΠ8 ρΟΓΔΘ ἀ16 σψογύγο  ]δίθ ΗἩδ:ἀΒΟΒ ΣΙΝ οπ Υ 886}. 

1) Αὐολ Οοά. ἃ βοβοὶηὺ 8 ἴθ Κοπδίδῃθ ορθὶ οηὐβίθπαθῃ, πὰ ἀ16 Β1Ὁ]10- 
86Κ, στ ὶομθ βθῖμθ ΟΏΠΓΘΙθΘΓ Ὀθηαὐχίθη, ταυΐβ, Μ0160 1πὶ ΓΟ]σοηᾶθη Καριῦθ] ρο- 
Ζοισὺ ΜΘΓάΘΩ 8011, ᾽πὶ ν᾽ θίθτῃ τὺ ΟΘΥ 1πὶ Κτοὶβ ἀθ8 Ῥμοῦϊοβ Ὀθηυὐζίθη θογθὶ- 
πϑϑυϊσησαῦ ὨΔΌΘΩ. 

2) Υε!. Απ. Οσ. 446, 21 ΒΟΚΚ. 



ΙΟΓΝ ΠΝ 

'᾿δφρῃΐ, ἐ:- 

οἷος ᾿: ΘΙ 685 ἀδπηη Ἃ6Υ ὙΟΓΪΆΒΒΟΥ ἀ68 ϑορϑηδηηύθη ὐγυημοὶ. Μαρπῦτη 

πἦβῃ. ΠΝ ̓ἃ Ἐυβίαί!οΒ. 
ΣΝ 5 Ποῦ ογβθβου ἀ68 1 προγοη ὙΥογοΘ μα ἤθῦθῃ ἀθῃ ὑτβρτΐηρ- 

θῇ α( θα. ββιμιη]αηρθη 408 ῬΒΟΥΪΟΒ. ϑἷπθ τϑίομ ΕΔ]190 πϑὰθπ Οὐθὺ βόμοῃ 

ἀδῖν  Πξ: . Ζαηθη Ὀοηυὐχίθῃ Μαὐθυα 198 σὰ Ὑογραηρ,, οὐγτμο]ορίβομθ, οτἶδο- 
ΠΝ ᾿᾿ ἘΡΡΤΕ ΒΝ υπὰ στδτρτη δ 8089 ΘΟ ἤθη, ΑΌΘΥ Ἰθπὶ 16 86 ηθη (10- 
ΑΔ Δ1ρη [6106 ἀ885 Ὀσίθι] ἴῃ ἀθγ Αὐβυγϑ], τ μι θ8, βονγοὶῦ ἀδὺ τη] Πα θγ- 

το ψοχγίμχο ἰοῦ 68 ροϑίαϊοίθ, Ῥμούϊοβ πὰ βοὶῃ ΗΠ βαγ ΘΙ ἴοσ ὙΊΓΚΊΟΝ 
 Θϑβίβοη, ὑπὰ ἴῃπὶ ἔθ] ἀ16 ϑδουρία! 'ἴπ ἀδσγ Αὐβῆδησυπσ. Ἐπ 

ἠαῖίε, ἃ ῃδτίομίοβ ϑέγθθθπ πβθὴ γο!]]δίδηαιρ κοιῦ νϑγδη]αίβίθ 1ἢΠ πᾶ 8616 
ΤῈ πὶ ΘΒ] ἔθη Ὀοϑίβηάιρ σὰ Κοπίαπιϊπδέίοπθη οάθγ σὰ ΥΥ ἸΘἀου ΒοΪαπρθη ἀθτ- 
Ἱ Ζυάα 56] θῇ ΑΠρΆΌΘ 88 ὙΘΥΒΟ ΒΘ άθμθη Θυ6]]0η --- Π8Πη ΥΘΓρΊΘΙΟἢ 6 416 
τ ὕα- ΑἸοββθη “3μα ἱπι Ῥγοθοβϑίοκ --- γοὴ Θἰπθπὶ σΤΑ τη βομθη ϑδηά- 
δ δαί ἢ γαῖ, οἶποῦ οἰρθπθὰ αταπατούαηρ Κη οὶ ἰθτα πἰομὺ ἀ16 Βϑάθ 
Ἴπρῦ, ἃς β6ῖη. Μαῃ. Κδὴη ἀ16 [1μοἰϑίθηρν (468 ογυίαββουθ 405 θη πῦση, 616 
τἀδτ σαηζο Αὐδοῖξ, ψ ]ο 9 ἀδὺ Κορίθ ἀθὺ θἰπζθίπθη (]οββθη γόγδυβ- 
ἁμπὲν Ἰορὺ, γ0]1] πὰ πγάϊρθη, ΘΠΠ δὴ 68 τηϊῦ ἄθη Οἰἀϊδηυ μι) ὙΘΓ- 

Ἀ ὗκο ρἤοιομῦ. Ὠθηποοῦ τιγὰ δυο ἀϊθ8 Ἰάπρογο ΥουΚ ἀ16 ΜΒ Ἰοἤπθῃ, 
ἄρρὲτ 68 88 ἀδ6γ Εἰηϊβίθ ὰπρ ἀυγοι ἱπηπηοῚ θγμθαΐθ Ομ γΘῚ ὈΟΥΙ Πἰθυρο αἴ! οη 

ἃ ὉὈΠᾺΑ 8ῈΒ8 ΘΓ ΠΟΟᾺ ἄγρθγθη Εἰηἐθύθ! ]ὰπρ’ ἀΌΤΟΙ Θ᾽ Π6 ἈΠΒαρΌΔΓ 6]6 66 
πο: οαϊϊο ργίποορθ, ὙΘΊΟη6 Ἰη6}Ὑ ϑβοιδάθῃ 415 Νυΐζοῃ γσοϑυ θοῦ Βαΐ, 

 κ ΘΠΟΠΟᾺ 818 Ποὺ χὰ φίθβοη. Μῦμθ οβΒ Ὀδ]ὰ πὰ ογάθη]]ο {6- 
ἐπῳ- ΒΟΒΘΏΘΗ! 

ἙἘΤΥΜΟΙΟΟΘΙΟΌΜ ΟΥΘΙΑΝΟΜ. 10 



ΠΕΙΤΤΕῈΝ ΚΑΡΙΤΈΙ,. 
--- - ... 

ΕΤΥΜΟΙΟΟΘΙΚΑ ΥΟΒ ΡΗΟΤΊΟΞΚ. 

16 4ἷὦὰ Εἶπάθ ἀθ8 νοσίρϑῃ Καριὐθ]β γογροϊοσίθ {Ππύϑυβαομαπρ Πδὲ 
--- ἄθπι ὙΘΓΆΒΒΟΙ 86] 08ὺ σὰν δομβύοῃ { ουγαβομυμρ --- ΘΥΘΌθη, ἀ 68 
ΔΌΟΘΙ 485 ζϑν ]1Οἢ 815 Εἰὔγιμο!. ραᾶγσαμῃ ὈΘΖο μηϑὺθ ΥΥ οσΚ δὰΐ 416 Απ- 
τους ΡΒούοβ᾽ ζυγοκροιμΐ ἀπὰ ἴῃ ἀθιηβοί θη Κσοὶβα ψ16 ἀ85 ὐϑπ τι πη 
οηἰβίδμ θη 180. 165 ὙΙΓΔ ὯΠ8 ἀυγοι α16 [Ππἰργβασμαηρ ἀογ Θυ6]]6ῃ 
μοβίδειρί: οἰπθ στοίβο Δ 28}}} ἀθυβοι θθη ἰδὺ Ὀϑιάθῃ θυκϑη σϑιηθὶη- 
ΒΔΤΩ, ΠΥ 5ίθῃὺ ἀ6Γ ὙοΥαβθου ἀθ8 Ῥαγγυὰμη ἀθημβο 6. νοῦ ἔΓΘΙΟΥ 815 

ἀθὺ ἀ68 ἀδϑῃυϊπυμι χοροηῦθοσ. ΊΘΒΟΥ Κοριοσύ, 16 ΠῸ Γ ϑχοοσριοσί, υπά 

ΦΨΆΓ ὙΟΓΜΙΘΘΘΙΠα, τγὰ8 ἰἴῃτη ΕΓ 416 Εἰ γτλο]ομ6 ποδί; ογβομοὶ πὗ. ἢ) 
Ε΄ ἔαίβὺ βϑϑῖὶπθ Αὐυΐραρθ ϑῆροῦ ἀἷθ ΕὙθιἂθ 8)ὴ θη βαϊύθῃθῃ ΟἸ αέθῃ 
Ἐπὰ ἀθη Ναιμθη ἀθγ στοίβθῃ Οὐσδιμτηδί κοῦ ἔθ] Ἰἢτη: οὗνγαβ ἴῃ ψ6- 
ὙΊΞΒΟΙ  οἰβ6 ΕἸ ΣΘΠΘ8 Ὑ{01}] ΘΓ Ὀϊούθη ἀπὰ Ζοὶσὺ ἱπ ἀοΥ Τμδί, τ ]6 6] 
οὐ ] ]ορἼΒΟ 68. οἰ σοηθϑ Ὑοσκ ἀἸ6Β6Ὶ Ζο1ῦ 8116] π δυβία! θη οηπίδ. 

ΕΒ ᾿Ιδὺ πον οἷπθ Ευρδηζυηρ Ζὰ ἀθπὶ βόβομ ἔογέσοη θα ηππὶ --- 

ἀ48 ζοὶρὶ 8 δῦοη ἀ16 πιομὺ βίγθηρ δ ρμαθθίβοιθ Ογάπαηρ, σγ  ο 6 
ἀδ8 ΝΟ ΒΟ ρθη ἴαϑὺ ἀητηδρ! ἢ πιδομῦ --- ΒΟΠάθσμ ΘΠΘΙ 61 δυβέθγ, 
γΟη Θἰπθὴ ὉΠρ] ΟΚΠΙ ἤθη ἰθϑιομίβραπκὺ ὈΟΩΌΠΠΘΠΟΥ Ὑ ΓΒΌΘἢ. 

Νὰὰμ τσ ἀββ Ῥαγσνυὰμμὰ ἀθη Τιΐθ] ἐτυμολογίαι διάφοροι ἀπὸ 
διαφόρων ἐτυμολογικῶν ἐκλεγεῖσαι πὰ οὗ ἐτυμολόγοι σογάθῃ ἴῃ 

ἄϑιυν ἀδπυϊπατα δηροδίηγί. 16 ΕἾαρΘ ταῦΐβ δυΐροπογίοη τ γάθη, οὗ 
Ῥμούοβ --- ΔΟΡΌΒΘΏΘη σοὺ ἀ6η ἔγμου σοπαπηΐθη ΘῈ6]]6η --- σ]ΓΚ- 
Π6 Εὐγιπο]οσΊΚα βόμοι γογροδιμάθη ὑπᾶ ἴῃ ἀϊὸ θοιάθῃ Ὑοσκα δυΐ- 
οΠΟΙΉΏΘη ἢδί,. τηϊῦ ἀπάργῃ Ὑγογίθῃ 416 ΕἾΘ, οὐ 416 (ὑθβοβιομίθ 

1) Μδὴ υϑυρ]οῖοῃο ς. Β. ἀ19 ερᾶξος (8. 191) δηροροῦσθηθη, δὺ8 ἀοσ Οτίδο- 
σταρϊο ἀθ8 ΟΒΟΙ το ΟΒΚοϑ δας] ηῦθα Ἰοββθη τὶ ἀθη ποσίν οι Εϑαίθῃ, στ 1080 

88 ἀοτμβο] θὰ ὙΥΟΥΚ ἴπὶ Ομ υϊπαπι ογμα]ίθη εἰπὰ: Ἰοίσίοσοβ 80}} ΘΌθη δἷηο ὕθοῖ- 

δἰ δου 41165 δυῦ ἄθθ (ἰθθιοὶ ἀοσ Οταιμμδῦκ ἀσπὶ Ἦ ΟΥΆββοσ ΟΠ] Θροπὰθ 

ἰὴ ἀδγ ΕὈΓι Θ᾽ π65 ΝΟΒΒΟΒ]Ασ Ἔσο 8. Ὀϊοΐθη, ἀδ5 Ρασν τ ἀάρσόρθη, οαἰδρσγθοβοπά 

βοὶβοπὶ ΤΊϊΟῚ, ὩῸΓ ἐτυμολογίαι χοῦσῃ. 
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ἄογ Εἰ γιμο]ορῖκα πιγκηο παὖ Ῥμούοβ Ὀαρπηὺ. Ἷ) 8:16 Ἰδ(8ὺ 510} ΠΥ 
ἀυγοἢ οἷπο [Πηὐουβαομαπρ ἀογ Ζυβαιητηθηβοίζιης 468 ΕΠ γυμο]ορΊουτη 
ΔΓ ΌΙη ὑπᾶ Θ΄ 6 ΑΠΑΪγβῈ ἀδγ ἀθη ἐτυμολόγοι ΌρΘΒΟΒ ΤΊ ΌΘμθη (Ὑ]Οββθῃ 

ἀ68 ἀϑηῃυΐϊηαμη Ὀοαηὐνγογέθῃ: Θὰ χ0 06 Ὀ6146 θὕνγαϑ δἰ πρθῃθπαθσ, ὑχὴ 
8Π ΘΙΠΘΙ) ὈΘΒΟΠΘῚΒ σϑοιϑηθίθῃ ΒΒ ΙΒρ16] ΖυρΊΘΙΟ ἢ} ἀϊ6 Μοίμβοάθ ἀθὺ 
Οὐ 6]]θ πα πὐθυβυ μ απρ 8 ἀἰθβοη ὙΝ ΘΥΚΘη ἀδγζυβίθι]θη. 

Εὰτ ἀθῃ ἴῃ Ἰο χίον Ζοιὺ ὅίοσβ Ῥβμδπαοθιίθη σαι τ δῦ ΚΟΥ θ᾽ θα 8 
Βηἀ ἀυγοι ἀθη Εὐὰπα Δ6Γ ρυΐοη Ηδηἀβο τι θη ἀ68 ΕΣ γτηο]. ἀπά! α παι 
[οΟἸσοηαθ Εὐαρτηθηΐθ ρθυσοθηθη ΤΟ ΤΆθῃ ὃ): 

1) Σελεύκου" Ἄρϑρον᾽ παρὰ τὸ ἀρηρέναι, ὅ ἐστιν συνηρμόσϑαι 
ἤτοι ἐξαρμοῦν. 

2) Σελεύκου Βουβών" ἀπὸ τοῦ μεγάλως ἐπῆρϑαι (ἐπᾶρϑαι 4) 
Κὡὼς βουνός)᾽ τὸ γὰρ βου προτασσόμενον τὸ μέγα δηλοῖ. 

1) Ιὴ χονΊββοιῃ ἱπη ὈΘρΊηπύ 816 παύϊχ! ἢ τοὺ Οτοι οὐδ Μοίμοάϊοβ, ἀθσ 

ἀυγολ 861} ΡΗ]ϑητηδίβιροβ Αὐδϑηϊύζθῃ ἀοὺ υϑυβο: ἄθθη ΞΟΠ] 16 ἀπᾶὰ ἘΡΙΠΊ6ΓΙ8- 

ΤΏΘ ΖῸ ΘΙΉΘΙΩ Οὐ Ο] ΟΡ ΒΟἢ-] ΧῚ ΚΑ] ΒοΒθὴ  οσΚ ᾿η ἀοσ Ταῦ ψοΥθ1]α [ἄγ ῬΒοῦϊοβ 

ονθθθη Ββοὶη Κδῆμ. ΑΌΘΥ ἰτοΐςζ ἄδθβδβθῃ Ὀ]6ιὺ ἀδ8 αθῃυϊματη οἷη ἀυσομδαβ 

οἰχοπαγάρμοβ πὰ Βο0] δϑδπαϊσοβ  ουκ. 0)᾽Ὶ᾽Ά᾽ὃὉ Βγαρα ἀδροσθη, σ 86 ἀυγοῃ 7616 
ΟἸἰαῦθ πδ8ὲ ρμοϊοχὺ πὶγὰ, δῦ, ΟὟ θἷῃθ Οὐδὺ τ θσοτα ἄθπὶ ΟἸΘΒΌΣΠ ΣΤ) ΒΙΓΘΗΡῸΓ 
Θηΐβρσθοβοπὰθ ϑδιιτη] ρθη Ὀοϑίδμάθπ ΒΆΌΘα, 88 τ] 6 ΡΒοὐΐοΒ 8: οἢ Βο 1 ϑἴβθη 
Κοῃηΐο οὗνα Μ76 ἀ16 Ὑοτγίαβϑβοσυ ἀθβ ἀυαϊϑηῦση 8 848 ἀδῃυληυτα. 

2) δὸῦ Νβιιμβδ ἰδὺ ἴῃ ἃ οἷ δυβ;θβοι τ  ΘΌΘη, ὈΙΒΓΘ1]6 Πα ἀυγοῖ σελεὺ οὗοτ σΐλ, 

βϑ]ύθῃ ἀυσορβ ᾧ αὐρμοκᾶσζυ; ἴῃ ἄθῃ ΑὈΒΟΒΥ ἴδ η ἃ Ὁ 6 ἕαπα 1Θἢ Δα ββο ] 16 8116} σάν, 

ΘΌΪΒΟΣ ἴῃ ΟἼ]οθ86 Γλαυκῶπις, τὰ ὙΘΊΟΒΟΥ 8 ὁ σελεῦ, " σέλ Ὀἱοίοί. Οαδπβα 80 ὃ6- 

Ζοϊομποὺ δῖὼ ϑο] 8 ἀθὺ (]οββθ Πανσαγίη ἀ68 Εὐγτλο)]. σοπαΐηαμα 44 ἀϊ6 6]]6 

ἀυχοῖ σελεῦ, Β ἄυτοι σέ. 6 Βοάρυϊυηρ ἀοσ 5:5 ]6 δῦ 8]16 η ΘΟ γΘὶ ὈΘΤ ὩΟΟΒ 
Ὀοκαπηΐῦ. 16 Θυθ]]οπαηρσαῦθα σὰ ἄθη Θ]οβ8θη ρϑρον, Ἔαρ, Ἑκαμήδη, ἝἙκα- 
τόν͵ ᾿Εννέα, ᾿Εξάδιος, Εὔβοια, Εὖρος, ᾿Εχῖνος, Ἔχις, Ζαγρεύς, Ζωπυρεῖν, Ἠλα- 
κάτη, Ἡρακλῆς, Θέναρ, Θεός, ᾿Ιάλεμος, ᾿Ιάμβη, ᾿Ιατρική͵ ᾿Ιλλάδες, Ἵμερον, ᾿Ινίον, 

᾿Ιόβακχος, Ἴονθος, ἹΙπποϑόων, Καρδία, Κέρτομος, Κῆρυξ, Κριτής, Κυβήβη, Κύβος 
Β:πἃὰ ΠῸΓ ἴῃ ἃ, 4106 δηάθσῃη δυο ἴθ ἄθηῃ ΑὈΒομυ θα θου]θέοσί; ἀ16 Ο]ΟΒΒθὴ 

Ἴπριον, Κάλυμνος, Καλυψώ, Καραδοκεῖν, Κόρη, Κοτύλη, Κύλλαρος, ΚΧΚύρβεις, 

Λαμψακός, Λαοί ἴδΒ]Θη ἰπ ἃ ἀυτοὶ Β]αὐξνθυ! υϑῦ,; 10} σϑὺθ ἀθῃ Ταχὺ Ὡϑο} δϑον 
(ἄν Κάλυμνος, Καλυψώ, Καραδοκεῖν πὰ ἀϊθ Εγρδηζαπροη ἴῃ ΟἹ], Κρίνον ὩΔΟῈ 
ον); ψὸ ἃ οΥμδ] θη ϑὺ, δῦ ἴῃ ἀθογ δρθὶ πὺσ ἀϊθ6 οχσβίθ Ηδπα Ὀου βουσί. 
Π16 ΘἸοββθὰ Ἑκάτη, Ἑκαμήδη, Ἑ κατόν, ᾿Ενηλύσια, ᾿Εννέα͵ ᾿Εξάδιος, “Ἔσπερος, 

Θέναρ, ᾿Ιλεύς, ᾿Ιλλάδες, Ἴονθος, ἹΙπποϑόων, Ἴτριον, Κάλυμνος, Καλυψώ, Καραδο- 

κεῖν͵ Κελύφη, Κερδώ, Κέρτομος, Κηλεύς, Κήρ, Κίρκη, Χλείς, Κροκύφαντος͵ Κυ- 

βήβη, Κύβος, Κύλλαρος, Κύρβεις ΚΟΏΥΘΩ 1π Εΐγτμοὶ. σομπυΐπυτη πϊθάου: ἰοὰ. 

ἄρα ἀϊθ 1, Βα 6 τό ἡ Βὶ Ὀοὶ. [πῃ Α Β Ψὶ| ἴῃ ν ἔθ] θη, [8118 πιοὺ δυβάγοκ] 0 ἢ 
ἀδ8 αομθηΐθὶ! Ὀθιμουκὺ ἰθὺ, ἀϊθ Οὐδ] μδησαῦοη. 16 ΟἸοβθθη βπα ἔσο θα Γ 
γογκάγζυ; χτδίβογο Εσρδηζαηρσοη πὰ ἰἱοῖοσ στοιίθμαθ Κομ)δκίυσθη ἤ806 ΘΒ τϊὗ 

ΑὈ5Ιοἢ υϑυτθάθῃ. 
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5) Σελεύκου" Γλαυκῶπις᾽ ἀπὸ τοῦ Γλαυκχωπίου ὄρους, ὃ (καὶν 

“υκαβηττὸς καλεῖται" ἢ ἀπὸ τοῦ γλαυκοὺς ἔχειν τοὺς ὦπας" ἢ ἀπὸ 

τοῦ δεινὸν γλαύσσειν τοὺς ὀφθαλμούς, ὅ ἐστιν ἀπαιϑύσσειν᾽ ἢ ἀπὸ 
τοῦ γλαῦκα ὀπίξεσϑαι. τουτέστιν ἐντρέπεσϑαι. 

4) Σελεύκου Ἔαρ᾽ ἀπὸ τοῦ τὰ συνέχοντα τῷ χειμῶνι καὶ με- 

μυκότα τότε προϊέναι. (ἢ) παρὰ τὸ τὰ ἐὰ ὀρνύειν. καὶ εἰς τὸ Εἶαρ. 

0) Σελεύκου: Ἐγγυῶμαι" οἷον ἐν χερσὶν φυλάττω" ὅϑεν ἐγγυα- 
λίξαι ἐγχειρίσαι καὶ δοῦναι... κυρίως δὲ ὃ τὸ ὑποκείμενον ἀνέ- 
παφον παρεχόμενος. 

6) Σελεύκου: Ἑκάβη. ἡ ἔκαϑεν βεβηκυῖα πρὸς τὸν ἄνδρα" ὁ 

γὰρ πατὴρ ΦΔύμας ὃ Φρὺξ εἰς Ἴλιον Πριάμῳ ἐξέδοτο. ὅϑεν καὶ 
Πρίαμος Φρυγίοις συμμαχεῖ" .,.ἤδη καὶ Φρυγίην“ (1]. ὃ, 184). 

) Σελεύκου" “Εκαμήδη᾽ ἡ τοῦ Νέστορος παλλακίρ᾽ ἀπὸ τοῦ ἕἔχα- 

ϑὃὲν βουλεύεσθαι κατὰ τοῦ Νέστορος" (ἢ) ἡ μηδὲν εἰκαῖον μηδομένη. 
8) Σελεύκου" ᾿Ἑκατόν᾽ ὡσανεὶ δεκαγόν .... ἀριϑμόν᾽" ἢ παρὰ 

τὸ ἑκάς. ἃ. “Ἑκατόν᾽ ὁ ἀριϑμός᾽ παρὰ τὸ ἔχω ἐχατόν καὶ ἑκατόν τὸ 
ῥδηματικόν᾽ ὡς γὰρ οἱ ἐπὶ πέρας ὁδοῦ ἐρχόμενοι οὕτως καὶ οἱ ἐπὶ 
πέρας ἀριϑμοῦ ἐρχόμενοι ἐπέχονται" ᾿ ἢ (ζδεκαγόν)᾽" παρὰ τὸ ἄγειν 

τὸν δέκα ἀριϑμόν, ὅ ἐστιν φέρειν. 4 Β. 

9) Σελεύκου" Ἐνηλύσια λέγεται εἰς ὃ κεραυνὸς εἰσβέβηκεν, ἃ 

καὶ ἀνατίϑεται Ζιΐ Καταιβάτῃ καὶ λέγεται ἄδυτα καὶ ἄβατα. 
10) Σελεύκου" Ἐννέα" ἀπὸ τοῦ ἐνδεῖν εἰς τὸν [(τῶν)] δέκα ἀρυϑμόν. 
11) Σελεύκου" ᾿Εξάδιος᾽ ὁ ἐξοχὴν ἐν τῷ διώκειν ἔχων. 

12) Σελεύκου: Ἕσπερος" ἀπὸ τοῦ ἔσω περᾶν πάντα τὰ ξῷα 
καὶ καϑεύδειν, καὶ Σαπφώ᾽ .,(Ἔσπερε πάντα φέρων, ὅσα φαινολὶς 

ἐσκέδασ᾽ αὔως“ (ΕἾ. 9ῦ Β2) οἱ δέ, ὅτι εἰς πέρας ἐλήλυϑεν (ἡ) ἡμέρα" 
ἢ ὅτι ἕπεται τῇ τοῦ ἡλίου αὐγῇ. ἃ. Ἕσπερος" ..«ἔσπερος, ὃς κάαλ- 

λιόστος ἐν οὐρανῷ ἵσταται ἀστήρ“ (1]. 22, 818). εἴτε ὁ καιρὸς εἴτε 

1. γλαυκοπίου ἃ 8. γλαύσειν ἃ. ὅ. 4180 εἷαρ τνοπ εἴω 6. Νβο 
προϊέναι: καὶ αὔξεσθαι ἑἐτυμολογεῖται δὲ γοη ἃ' οὐοΥ ἀἶ δρᾶϊου Πἰπσυρ Πρ. 
παρὰ τὰ ἕα ὀρούειν ἃ. 8. ΟἾμπο 1ιὕὔοκο ἁ. 10. Νοῖὺ ᾿Ἑκάβη ᾳτδίβοσθ 
Ιοκο ἴῃ ἃ μοίδββοῃ; 4 ΒΕ υπὰ Ερίτη. Οὔπθ ἀ]686}Ὀ6. 11. ὁ ἔθ] ὺ 4 8. 
18. 14. 6]. 610 4. Β6ῚΒ6 1]. 18. ἡ Νέστορος Αἱ (4180 44 ογβία Ἐδ 6) Β. 
παλλακή Βα 14. Ἐτρϑηψὺ γον Κα106] κατὰ Ὀ18 μηδομένη [6}}ὺ 4΄. ἢ μηδὲν 
ἡ μηδομένη Β. 16. ΟὨπο 1,ἴσκα ἁ. 16. ἑκατὸν καὶ ῥηματικὸν Β 43. 
16---18. τὸ ῥημ. Ὀ18 ἐπέχονται ἴδ} 4, 18. 19. ἢ παρὰ τὸ ἥκειν καὶ φέρειν 
δέκατον ἀρ. Α (ἥκειν καὶ [6}}ὺ 41) ἢ π. τ. ἥκειν δέκατον Β τὸν δέκα Καὶθοὶ 
20. 21. ΝΟΣ ΑΞ ΡΕΒΗ ΑἸΖ8Ὸ6 τὴ ἀοΥ ΕἸ] ας εἰς δὲ τοὺς ἐτυμολόγους εὗρον 
4 8. 21. καταβατικά ἃ. λέγονται ἃ. 22, ἀριϑμῶν ἃ. --- οὕτω 
Σέλευκος ἴσοι 4 Β Ὀοϊ. 28. 16 δ8:1516 βίθῃην οὗνγδβ πίον 6]. Ἔξ᾽ πόϑεν: 
παρὰ τὸ ἐξισάξειν αὐτὸν τοῖς οἰκείοις μέρεσιν πὰ οἴναθ ὅθοσ ᾿Εξάδιος. 16 
ΕΠ συηρ ἄγοι πόϑεν Ὑ]Ἱἀθυβρυομῦ ἄδθη 5011] ἀϊθβοσ Ο]οββοη, ἀϊ6 ΕΥΥΣΩΟ]ορΊΘ 
σου Ηδοτοθη- Νϑηθῃ δῦ ἴῃ δηθὰ δυῆρ. ὮὈθι 6 ]θυϊκοβ χομὅτί 'πὰ Α Β σι ϑτ- 
ΒΟ Θ᾽] 10 Ἔξ διὰ τὸ ἔξω εἶναι τῶν πέντε. ΝΈΟΙ ἔχων ἔρθη 44 Β τοίου 
δῸΒ ΒΠΌΘΥΟΣ .6}]6 ΒηΖα. 26. αἱ δὲ ἁ. 20. 27. ἡμέρα Ὀ8 αὐγῇ 81 
Βδπὰ τυροζάρἑ ἃἁ, νρῖὶ. ὅ.}ο]. Ετ. Ο. 1260, 
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ὁ ἀστήρ, ἀπὸ τοῦ ἔσω περᾶν τὰ ξῷα ὡς ἀναπαυσόμενα᾽ ἢ ὃ πέρας 
τῆς ἕω φέρων. Σαπφὼ ὃὲ οἜσπερε πάντα φέρων, ὅσα φαινολὶς 
ἐσκέδασ᾽ αὔως“. τὸ γὰρ ἐναντίον ἕως καλεῖται παρὰ τὸ ἐᾶν πάντα 
καὶ ἀπολύειν" Ησίοδος ..Ηώς, ἥτε φανεῖσα πολεῖς ἐπέβησε κελεύϑου 
«ἀνθρώπους» (Υ. υ. Τ. ὅ80). 48 

18) Σελεύκου" Εὔβοια" ὅτι λευκοὺς καὶ καλοὺς βοῦς ἔχει" ζὍμη- 

ρος ὃὲ "ἄβαντας αὐτοὺς καλεῖ ὡς καὶ τοὺς ἐξ Ἰλίου [οὐκ ἸΙλιεῖς] 

ἀλλὰ Τρῶας [καὶ τοὺς ἐκ Ζελείας)] Τρῶας. 
14) Σελεύκου: Εὗρος᾽ ὁ ἀπηλιώτης ἄνεμος, ὁ τῆς ϑερμασίας 

(ποιητικὸς) ἄνεμος. εὐρὼς γὰρ ὃ ἰδρώς" οἱ δέ, ὅτι κατὰ πλάτος τοῦ 
κόσμου τείνει. 

15) Σελεύκου" ᾿Εχῖνος" τὸ (χερσαῖον) ξῷον παρὰ τὸ συνέχειν 
ἑαυτὸ στρογγυλλόμενον᾽ τὸ δὲ ϑαλάσσιον καϑ᾽ ὁμοιότητα τῶν ἀκαν- 

ϑῶν" καὶ (ὃ) τῶν ὀρνίϑων κατὰ ποιότητα σχήματος. κακῶς δὲ 
Καλλίμαχος (ΕἸ. 200) τῶν βοῶν τὰς κοιλίας εἶπεν. 

16) Σελεύκου" Ἔχις" ὅτι μόνον τῶν ὄφεων μὴ ὠοφορῆσαν τίκτει, 

ἀλλὰ παρ᾽ ἑαυτῷ κατέχει καὶ ξῳοφορῆσαν τίκτει οὐκ ὠόν, ἀλλὰ τέλεια 
τὰ ἑρπετά" ἀπὸ τοῦ κατέχειν οὖν ἔχις. 

17) Σελεύκου" Ζαγρεύς' ὃ μεγάλως ἀγρεύων᾽ ὡς πότνια γῆ 
Ζαγρεύς τε ϑεῶν πανυπέρτατε πάντων“ ὃ τὴν ᾿Αλκμαιονίδα γράψας 
ἔφη (Ετ. 8 Κὶ)" τινὲς δὲ τὸν Ζαγρέα υἱὸν “Διδου φασὶν ὡς Αἰσχύλος 
ἐν Σισύφῳ (ΕῪ. 228 Ν5) ..Ζαγρεῖ τε νῦν μοι καὶ πολυξένῳ χαίρειν“, 
ἐν δὲ Αἰγυπτίοις (ΕἾ. ὃ ΝΞ3) οὕτως αὐτὸν τὸν Πλούτωνα καλεῖ. .... 
τὸν ἀγραῖον, τὸν πολυξενώτατον., τὸν Ζ4ία τῶν κεκμηκότων. 

18) Σελεύχου: Ζωπυρεῖν᾽ κυρίως τὸ τοὺς ἄνθρακας φυσᾶν, 

ὡς τὸ (ὦν τρισκατάρατε ξωπύρει τοὺς ἄνϑρακας“. Μένανδρος ἐν 

“ρρηφόρῳ (ΕὟ. 11 ΚΕ). 
19) Σελεύκου" ᾿Ηϊών" ὁ αἰγιαλός" ἤτοι ὅτι ἀκούομεν ἐκεῖ τῶν 

κυμάτων [(ἀπὸ τοῦ ἐέναι}] ἀρασσομένων, οἷον ἀϊόνα ἀντὶ τοῦ ἠϊόνα 
Δωρικῶς" (ἢ) παρὰ τὸ ἀπόρευτον τῆς ϑαλάσσης᾽ (ἢ ἀπὸ τοῦ 

ἱέναι" μέχρι γὰρ αὐτοῦ ἴησιν ἡ ϑάλασσα" τάχα δὲ ἀπὸ τοῦ αἰονᾶν, 

(ὅπερ᾽ λέγουσιν ἐπὶ τοῦ καταντλεῖν, ἀϊόνα εἰκότως" μέμνηται δὲ τοῦ 
αἰονᾶν καὶ ᾿πποχράτης. καὶ εἰς τὸ Αἰϊματόεσσα. 

20) ΖΣελεύχου" ᾿Ηλακάτη" τὸ τῶν γυναικῶν ἐργαλεῖον, εἰς ὅπερ 

ἐλίσσουσι τὸ ἐρίον, παρὰ τὸ ἐλίσσειν᾽ ἢ ἀπὸ τῆς εἰλήσεως τοῦ ἐρίου" 

1. ἀπὸ τοῦ Ὁ18 ὡς ἔθ] 4. ὡς] καὶ Β. 2. τῆς ἐώας Β. 8. Ιοἢ 148 

τροῖας..... ..- Σὺ περ πῶν τρῶας ἃ, γαῖ. Απ. Οχ. Π 484,21. 10. εὖ- 
οος ἃ, γ᾽ 6] θ᾽ οδΐ εὔρους ὃ - 12--͵δ. 16 Θῃίβργθοβοπάθ 6]. ἀθ8β ἀθηυληυπι 
ἰϑῦ ἀυχοῖὶ οἱπο Μι δ]. 6}16 2. Τ΄ δὺ8 δίποια το] βίδη σόοι 6] οι οβ- Τοχὺ μχο- 
ΠΟΙΏΠΊΘΏ. 18. σετρογγυλούμενον ἁ. 11. ὠὸν καὶ τέλεια ἃ. 19. δυ!ο 
ΒΘὮΡ γΟΥΌΠΙΟΠΘη ἃ 21. ὙοΥ υἱὸν ΗδδυγΓ δἰπθ8 Βυομβίβ θη ἁ. 22. σκχύφω 
ἁ. 28. ΟἾπο [ἴοΚο ἁ. 24, τὸν διὰ ἁ. 84--160, 6. Βοηυΐχὺ γοὰ 
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ἢ καὶ ἀπ᾽ αὐτοῦ τοῦ σκεύους" στρέφεται γάρ' Ὅμηρος ἐπὶ μὲν τῶν 
ἐρίων .., ἠλάκατα στρωφῶσ᾽ ἁλιπόρφυρα, ϑαῦμα ἰδέσθαι" (θά. 6,306), 
ἐπὶ δὲ τοῦ σκεύους ..ἠλακάτη τετάνυστο ἰοδνεφὲς εἷρος ἔχουσα“ 
(Οἀ. 4, 186). ἡ δὲ "άρτεμις χρυσηλάκατος οὐκ ἀπὸ τοῦ τόπου ἀλλ᾽ 
ἀπὸ τῶν βελῶν καϑ᾽ ὁμοιότητα ὄντων ἠλακάτης᾽ ἢ ὅτι τοῦτο [(ἠλά- 

κατον)ὴ) τῆς ϑεοῦ τὸ βέλος. 
21) Σελεύκου" "Ηρακλῆς᾽ τινὲς (ὅτι) παρὰ τὸ ἦρα, ὅ ἐστιν ἐπι- 

κουρίας χάριν, {διὰ τὸ» ἐπικουρεῖν τῷ βίῳ τὸ κλέος ἔσχεν᾽ τινὲς 
μὲν γὰρ αὐτὸν ᾿Αλκαῖον ἐκάλουν ὁμώνυμον τῷ πάππῳ, οἱ δὲ ἐπεὶ 
ἄλκιμος ἦν, κυριολογίᾳ χρώμενοι. πάλιν δέ τινες, ὅτι διὰ τὴν "Ἥραν 

κλέος ἔσχεν" οἱ δὲ {παρὰ τὸν ἀέρα, οἱονεὶ ἀέριον χλέος ἐσχηκώς, 

τουτέστιν μέγα καὶ περιβόητον. 
22) Σελεύκου" Θέναρ᾽ τὸ κοῖλον τῆς χειρὸς ἢ τοῦ ποδός, διὰ 

τὸ σϑένειν᾽ δι᾽ αὐτοῦ γὰρ πάντα γίνεται" ἢ παρὰ τὸ ϑένειν αὐτῷ 
ἐν τοῖς γυμνασίοις. ἃ. --- Θέναρ᾽ τὸ κοῖλον τῆς χειρός" παρὰ τὸ 
σϑένος" ἢ ϑέσεως ἐστὶ χωρίον, εἰς ὃ ἐντέϑενται τὰ διδόμενα" ἢ παρὰ 

τὸ ϑένειν τὸ τύπτειν γίνεται ϑέναρ. 418. 
28) Σελεύκου" Θεός" ᾿Δπολλόδωρος ἀπὸ τοῦ ϑεῖν᾽ τινὲς ἀπὸ 

τῆς ϑερμότητος᾽ ὁ δὲ ᾿Απολλόδωρος καὶ ἀπὸ τοῦ αἴτιον εἷναι τοῦ 

ϑεᾶσθϑαι διὰ τὴν αὐγὴν τοῦ ἡλίου καὶ τῆς σελήνης. οἱ δὲ ἀπὸ τῆς 
ϑερμότητος λέγουσιν ἀπὸ τοῦ ϑεοῦ ἄρχεσϑαι τὸν ϑάνατον ψυχρὸν 
ὄντα κατὰ ἀντίφρασιν, ὡς καὶ Θερμοῦβιν τὸ ἱερὸν «Αἀϊγυπτίων᾽ 

ψυχροποιὸν γάρ. 

24) Σελεύκου ἸἸάλεμος᾽ ἄνανδρος" καὶ ὃ ϑρῆνος, ὃ ἐπὶ τοῖς 

ὀλωλόσιν ἰὰν φέρων, ὅ ἐστι φωνήν. ἃ. ... ἐν ἄλλοις δὲ εὗρον ἐγὼ 

τὸ ἰάλεμος ἐπὶ τοῦ ϑρήνου ἐτυμολογούμενον παρὰ τὸ ἐπὶ τοῖς ὀλω- 
λόσιν ἰὰν φέρειν. 48. 

20) Σελεύκου" ᾿Ιάμβη᾽ τινὲς ὅτι Ἰάμβη ᾿Ἠυχοῦς καὶ Πανὸς ϑυ- 
γάτηρ.. .. τὴν Δήμητραν δὲ λυπουμένην παίξουσα καὶ ἀχρηστο- 

λογοῦσα καὶ σχήματα ἄχρηστα ποιοῦσα ἐποίησε γελάσαι. 
20) Σελεύκου" ᾿Ιατρική" ἐστὶ κατὰ παρέμπτωσιν τοῦ ρ, ὡς κέν- 

τρον᾿ ἀπὸ τοῦ χεντεῖν {(κέντον καὶ κέντρον. 
21) Σελεύκου" ἱΙερὸν ὀστοῦν" κυρίως τὰ κατὰ τὴν ὀσφὺν τῶν 

ἱερείων ὀστέα δ΄" ταῦτα (γὰρ. ἐπετίϑεσαν (ἐνν ταῖς ϑυσίαις᾽ οἵ δέ, ὅτι 

Ῥογρἢγσῖοβ σὰ Ηοτηογ 1]. 6, 491, ν]6]] 6 οῦ δὺ8 περὶ τῆς ἐν συνωνύμοις διαφορᾶς. 
1. στέφεται ἃ. ὥ. ἠλακατοστρόφωσ ἃ 8. ἦρος ἃ 4. τύπου βρᾶϊοι ἀΐ. 
ὃ. ὁμοίωσιν ὄντων ἠλακάτη ἃ. 1--12. Βομυΐζὺ σοὰ ΟΒΟΙτΟῦ. ζὰ ΤὨθΘοΟά. 1 186, 
8 ΕἾ (ΞΞ- Εὐγτα. ἀθηυη.). 17. τὸ (νοῦ ἦρα) ζΖὰὺ τὴν ἀ΄. 8. πδο χάριν ἀ' ὅτι ὕδ6Υ ἀ6Γ 
Ζ26110 ἐπικουρεῖν Κα]Ὸ6)] ἐπίκουρον ἃ 18. ἢ τοῦ ποδός Δυβγβαϊοχύ ἃς 14. σϑένειν 
αὐτὸ ἃ (υρ]. ΕΚ]. Απ. Οχ. Π 449,11 ϑένεσθαι). 19. ἀπὸ τοῦ αἰτίου ἃς 30. ϑεάσασϑαι ἀ. 
διὰ τὴν αὐγὴν ἴῃ ἃ δυδτδάϊοτί (ἀδ έν τὴν ἀκτῖνα ἀ' οὧογ ἃ. 21. 22. τοι ϑεός 
Κοιητηῦ ἀ88 νηοτὺ ϑάνατος Καὶθ6] ἄρχοντα ἃ 271. φέρων 4Β 2329. Ομπο 1,ὕοκε ἀ. 
81. 32. ὡς τὸ κέντρον ἃ' οὐδτ ἀἶ πδομίγβρ! ἢ. 82. κέντρον γόῃ ἀΐ ἀπτο μέγ ἤ θη. 
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φησὶν ..... »ἡ ὀσφὺς πρώτη φύεται τῶν ξῴων᾽ ὅϑεν τὰ ἑκατέρω- 

ϑὲν τῆς τρόπιος ἀμφιμήτρια λέγουσιν ἀπὸ τῆς μήτρας“. τινὲς δὲ τὸ 
μέγα ὀστοῦν. 

28) Σελεύχου᾽ ᾿Ιλεύς. ὃ Δἴαντος πατήρ᾽ ἐτυμολογεῖται ὑφ᾽ 
Ἡσιόδου (Ετ. 142 Ἀ2Ζ.) ..Ἰλέα᾽ τόν ῥ᾽ ἐφίλησεν ἄναξ Διὸς υἱὸς 
᾿πόλλων καί οἱ τοῦτ᾽ ὀνόμην᾽ ὕνομ᾽ ἔμμεναι, οὕνεκα νύμφην εὑρά- 
μενος ἵλεων μίχϑη ἐρατῇ φιλότητι ἤματι τῷ, ὅτε τεῖχος ἐυδμήτοιο 

πόληος ὑψηλὸν ποίησε Ποσειδάων καὶ ᾿“πόλλων“. ταῦτα παρατίϑεται 

ἐν δ΄ Σιμωνίδου. 
20) Σελεύκου" ᾿Ιλλάδες" σχοινία ἐξ ἱμάντων" ἀπὸ τοῦ εἰλῆσϑαι. 

Ὅμηρος" .ο»ἰλλάσιν οὐχ ἐθέλοντα“ (1]. 18, δ12). 
30) Σελεύκου" “Ἵμερος  Δωρικῶς. τὰ γὰρ ἄνϑη λέγεται ἵἴμερα, 

ἐπεὶ ἐν τῷ ἔαρι τὰ ἄνθη φύεται, ὅτε καὶ τὰ ἐρωτικὰ ϑερμότερά 

ἐστιν᾽ τούτου χάριν καὶ ὃ ᾽Δλκαῖος (ΕἸ. 18 Ὁ Β') Ζεφύρου καὶ Ἴριδος 

τὸν ἜἜΕρωτά φησιν᾽ ἵμερος δὲ ἀπὸ τοῦ ἴεσϑαι (ἐν τῶ» ποϑεῖν. Μύκιοι 
δὲ ἐαρινοὺς ϑεοὺς ᾿ἀφροδίτην καὶ Ἕρωτα καὶ τὰς Νύμφας καλοῦσιν. 

91) Σελεύκου" Ἰνίον᾽ ἀπὸ τοῦ διήκειν ἀπὸ τῆς τοῦ ἐγκεφάλου 

βάσεως τὰ πλατέα νεῦρα, ἃ δὴ τὴν ἰσχὺν ἡμῶν ἔχειν δοκεῖ. 
82) Σελεύκου" ᾿Ιόβακχος" ὁ ἐν τῷ ἰέναι βακχεύων. 
89) Σελεύκου" Ἴονθος᾽ ἡ {πρώτη ἔχφυσις τῶν τριχῶν" ἡ δὲ 

ὀνομασία ἀπὸ τοῦ εἰς τὰ ἄνω ἰέναι τὴν τρίχα ὡς ἄνϑος βλαστά- 

νουδσαν. 
34) Σελεύκου: ᾿Ἱπποϑόων᾽ ὁ ᾿Αλόπης τῆς Κερκυόνος, ὅτι 

λάϑρα αὐτὸν ἐκ Ποσειδῶνος κυήσασα ἐξέϑηκεν, ἵππος δὲ αὐτὸν 

ἔϑρεψεν. 

890) Σελεύκου" Ἴτριον᾽ ἀπὸ τοῦ ἐέναι᾽ ἐπὶ λεπτὸν γὰρ ἕλκεται. 
360) Σελεύκου. Κάλυμνος᾽ ὃ ἐν Αἰγύπτῳ σῖτος, ἀντὶ τοῦ Κα- 

λύδνιος" ὁ γὰρ Φιλάδελφος ἐκ Καλυδνῶν μετήνεγκε τὸ σπέρμα" 

ονήσους τε Καλύδνας“ (1]. 2, 017), ἃς ὃ ᾿“πολλόδωρός φησιν λέ- 

γεσϑαι Καλύδνας ὡς καλύβας. 

81) Σελεύκου" Καλυψώ" ἡ μὴ ἁπλῆ, καλύπτουσα δὲ τὸ δια- 

νοούμενον" διὸ καὶ Ὅμηρος ..ἔνϑα μὲν Ἄτλαντος ϑυγάτηρ, δολόεσδσα 

1. ΟΒπμα 1ὕοΚα ἀ. 2. ἀμφιμάτρια. 4 ὅ. ἐτυμολογεῖται ὥς φησιν 
᾿Ησίοδος οἷον 4 Β. 6---9. καί οἱ Ὀ18 Σιμωνίδου ἴδ} Β. ὁ. Νϑοὶ καί 
οἱ ΑΘΓ στοὰ τοὶ Βυοβμβέ. ἁ. ὀνόμην᾽ ἴ[6}0 Δ. 1. μίχϑη ἐρατῇ] ὄχϑη 
ἐρατεινὴ ἃ. 1---9. ἐυδμήτοιο Ὁ18 Σιμωνίδου [6 8}]ὺ 4. 10. εἰλεῖσϑαι 4 Β. 
11. Ὅμηρος Ὀ18 ἐθέλοντα ἔσο 4. Β τὰ (ὕμηρος 61} 4). 18. τὰ ἄνϑη ᾳο- 
βίο σοὴ ἀΐἷ. 14. ἀλκμαῖος ἃ. 16. Νϑοὴ νύμφας δυβταά!οτὶ ϑεοὺς ἁ. 
17. Νβολ ᾿Ινίον ΚΙοῖηθ [ὕοκο ἁ. 48. δὴ ἀ' οὔογ ἢ ἅδον ἂδθὺ Ζ6116, ἀθυβθὶθθ 
βρᾶϊοσ ἡμῖν. 20. Βτγρδηγὺ δὺβ ϑδιυϊάδϑ. 20. 21. ἡ δὲ ὀνομασία 4 ἂν, 
[61 ἁ. 28. Ἱππόϑων ἃ, ἀδηδοὴ ΚΙοὶμο Πὕοσκο. ᾿Ιππιόϑων κερκυῶνος 
παῖς ὅτι 4ΑΒ 244. κύουσα ἃ 25. ἐξέθρεψεν 4 υπὰ ἃς. 28. καλύμνιος 480 

καλύδνων ο, καλυμνῶν Β 29. τε δυ10., π -- περὶ 48. 82. διὸ π80}) καὶ 
ὕμηρος 6. διὸ ὈΤΠ6 ϑυγάτηρ ἴδ] 44 Β. 

Ποἰιχοπ βιοίπ, αὐ8ο}. «ἃ. αυίοον. ΕἸΣΙ] οί Κα. 11 
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Καλυψώ“ (θά. 7, 245): καὶ .,»αἰεὶ δὲ μαλακοῖσι καὶ αἰμωυλίοισι λόγοισι 
ϑέλγει, ὅπως ᾿Ιϑάχης ἐπιλήσεται“ (θά. 1, ὅθ). 

858) Σελεύκου" Καραδοκεῖν᾽ τὸ τῇ χεφαλῃ προβλέπειν [(καὶ ἐλπί- 
ξεινὴ] ἐκδεχόμενον. μήποτε τὸ κέαρ ἔγκειται; ...... τὸ μὲν γὰρ 
καρηβαρεῖν ἢ τὸ καταβαρεῖσϑαι τὴν κεφαλὴν ἢ [(παρὰ)] τὸ πάλλειν 
αὐτὴν ἀπὸ μέϑης. Τιμαχίδης ὃδὲ ἐν τῷ τοῦ Κόλακος ὑπομνήματι 
λέγει ὅτι σύνθετόν ἐστι τὸ κατωκάρα᾽ ἐπιφέρει (δὲ καὶ» τὸ καραδο- 

κεῖν. παρατίϑεται δὲ ἐν ἄλλοις Ζίφιλον λέγοντα ἐν ᾿Εμπόρῳ .,τὴν 
νύκτ᾽ ἐκείνην διεκαραδοκήσαμεν“ (ΕἾ. 8ὅ Καὶ). 

0) Σελεύκου. Καρδία᾽ ἀπὸ τοῦ κραδαίνεσϑαι διὰ παντός. 

40) Σελεύκου. Κελύφη᾽ τὰ καλύμματα: ἀπὸ τοῦ καλύπτειν" 

ἔνϑεν καὶ κάλυξ ἡ καλύπτουσα τὰ ῥόδα. 
41) Σελεύκου: Κερδώ: ἡ ἀλώπηξ ὑποκοριστικῶς, ὡς παρ᾽ 

Αἰσχύλῳ ἡ Εἰδώ καὶ ἡ Ὑψώ ἀντὶ τοῦ Εἰδοϑέα καὶ Ὑψιπύλη" τὸ 
κερδώ δὲ ἀντὶ τοῦ κερδαλέα, ἡ ἀπατηλή. ἢ ὡς παρὰ τὸ (εἶδος καὶ 

ὕψος» Εἰδώ καὶ “Ὑψώ, οὕτω καὶ παρὰ τὸ κέρδος χερδώ., ἡ κερδαλέα 

καὶ πανοῦργος. 
42) Σελεύκου" Κέρτομος" ὁ τὸ κέαρ τέμνων τῶν ἀκουόντων διὰ 

τὸ παραλογιστιχὸν τῶν λόγων. 

43) Σελεύκου" Κτείς᾽ ἡ τοῦ ποδὸς ἢἣ τῆς χειρός ..... ἃς κτενας 

φαμέν. 
44) Σελεύκου: Κεφαλή᾽ ἀπὸ τοῦ κελύφους τοῦ περιέχοντος τὸν 

ἐγκέφαλον. ἢ ἀπὸ τοῦ ἐγκεφάλου. ἢ ἀπὸ τοῦ κεκυφῶσϑαι. ὅ ἐστι 

κεχάμφϑαι. ... καὶ οἵ ἰατροὶ σκάφιον αὐτὴν καλοῦσιν καὶ “Ἱπποκράτης. 

κύβιτον, Μακεδόνες δὲ κέβλην τὸ β ἀντὶ τοῦ ᾧ λαμβάνοντες, ὡς ἐκὶ 

τῆς Βερενίκης" Φερενίχη γάρ ἐστιν. 
45) Σελεύκου" Κηλεύς" παρὰ τὸ κηλεῖν καὶ τέρπειν" ..κηληϑμῷ 

δ᾽ ἔσχοντο κατὰ μέγαρα σκιόεντα“ (θα. 11, 384). 
40) Σελεύκου" Κήρ᾽' ἡ ϑανατηφόρος μοῖρα ἡ τὸ καῆναι ἐπι- 

φέρουσα. καὶ ἐν “Διδῃ ποταμοὶ Πυριφλεγέθων καὶ ᾿“χέρων. [(καὶ εἰς 
τὸ Καιριώτερον καὶ Μάκαρ καὶ Νεκρός)]. 

1. 2. καὶ αἰεὶ ΌὈ18 ἐπιλήσεται 6} Α' Β. 1. αἰεὶ δ᾽ ἐν ο. 2, ϑέι- 
γειν 0. 8. 4. καὶ ἐλπίζειν [6}}0 41. Β ν. 4. ΟΒπο 1ἄςκο 48Β65ν. ὅ. ἢ 
τὸ] ἤτοι 4 Βν, ἀντὶ τοῦ ο. μρρνα (οἀα. 6. ΝΟ αὐτὴν Ὀορσιηπΐ ἀ. 
ΑΒ πὰ Τιμ. δέ φησιν ὅτι. 1. ἐπιφέρειν Α Β. 1---9. παρατίϑεται ὈΪ8 
διεκαραδοκήσαμεν 16 }}{ 44 Β. 8--.9. τὴν νύκτα ἐκείνην δι᾽ ἐκείνην διεκαρανό- 
μηνεν ἃ. 10. Ποιϑ Καρδία οὗοΥ Κραδία ἴῃ ἁ. 12. τὰ φόδα) τὰ δῶρα Β. 
οὕτως εὗρον ἔὔροι 48 Βΐηζθ. 18. 14. ὡς παρ᾽ Ὀ18 Ὑψιπύλη ἴθ] ΒΚ 158. ἡ 
ἀπατητική ἃ" 2 ΊΒΟΏΘ ἄσῃ ΖΘ,]θὰ υπὰ 48. 15--11. ἢ ὡς Ὁ18 πανοῦργος 
[6810 48. 18. 19. διὰ τὸ παραλογιστικὸν τῶν Δ. 4. Β, διὰ τῶν παραλογιστι- 
κῶν λ. ἁ. 20. Κέτις (οἀά. ΟΒπα 1ἄοκο Οοάά. 43, ἐγκεφάλου] φαάλου 
24. ΟΒπο [ἄοκα (οαὰ. κελύφη -- σχάφιον, κύβιτον. 25. κύβιτον] τρῖὶ. 
ΒΑκολθῖοβ Εγοῦδῃ 84, 12. 21. Κ. Οατοίϑναϊοσ ἀθ68 [μαοτίεβ, ϑὅ Β0]. ΠῚ. ὁ, 113. 
6381. 28. σχιόεντα [6}0ὺ 48. 29. ἤτοι καῆναι 48, ἤτοι χαχῆναι ἃ. 80. καὶ 
εἰς ὉὈ1 Νεχρός Γ6}ὺ 4 Β, Ξἰδιηχηΐ δἰομὲ 85. 36]. 

ὅ 

ὅ 52 

οὸ 0 
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41) Σελεύκου Κῆρυξ᾽ γῆρύξ τις ὥν.... ἢ τῇ κινήσει ῥᾷον 

εὐχερής. ῥᾶον ὀξύς. 
48) Σελεύκου" Κίρκη ἡ κιρνῶσα τὰ φάρμακα᾽ ἢ παρὰ τὴν 

κερκίδα, ἡ δὲ κερκὶς ἀπὸ τοῦ κρέκω" {τοῦτο δὲν ἀπὸ τοῦ γινομένου 
ψόφου κατὰ μίμησιν. τὰς δὲ παιπαλώδεις γυναῖκας ἀπ᾽ ἐκείνης 
Κίρκας καλοῦμεν, ἐπεὶ φαρμακὸς ἦν ἐκείνη. 

40) Σελεύκου: Κλείς᾽ κατακλείς" ἀπὸ τοῦ ἐγκεκλεῖσθϑαι μέχρι 

αὐτῆς τὰ ἐντός. 
00) Σελεύκου: Κλῆρος᾽ κυρίως ἡ γῆ, ὑπὲρ ἧς κλῆρος ἐγένετο" 

10 οὗ γὰρ πρῶτον διαμερισάμενοι τὴν γῆν εἰς διατροφὴν τὰς μερίδας 

ἔλαβον" νῦν δὲ πᾶσα ἡ οὐσία" ἐπίκληρος δὲ καὶ κληρονόμος ὁμοίως. 
51) Σελεύκου Κόρη᾽ παρὰ τὸ κορεῖσϑαι περισσότερον τῆς ἄλλης 

ἡλικίας, ὅπερ ἐστὶν ἐπιμελείας ἀξιοῦσϑαι. ἔνϑεν καὶ νεωκόρος καὶ 

κόρημα, τὸ δαροῦν, τὸ κοσμητήριον. 

1δ 02) Σελεύκου" Κοτύλη᾽ [(κράσεως μέτρον. ἢ)} ὁ γλουτός, ἀπὸ 
τῆς κοιλότητος. 

85) [Σελεύκου Κρίνον᾽ ἀπὸ τοῦ] διακρίνειν λέγεται κρίνον, 

[εὐμάραντον ὑπάρχον καὶ ταχὺ διαπίπτον)]. λέγεται κρίνον ἡ κολό- 

κυνϑα᾿ ἐκ γὰρ τοῦ κρίνου γίνεται ἡ κολοκύντη .... ἀλλ᾽ ἀποπίπτει 
90 (ταχέως) διὸ καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ νεχροὺς χρίνα λέγουσιν. αὐτὴ 

δὲ ἡ κολοχύντη Μηδικόν ἐστιν ὄνομα. 
ὅ4) Σελεύχου" Κριτής᾽ ὁ τοὺς ἐμπεπλεγμένους ἀλλήλοις δια- 

χωρίξων᾽ καὶ αἱ γυναῖκες κρῖναι τρίχας ἐπὶ τῶν ἐμπλοκῶν λέγουσιν 

τὸ διαχωρίδαι᾽ καὶ τὸν χεχωρισμένον τοῦ πυρετοῦ κεκρίσϑαι λέγο- 

28 μεν. Ὅμηρος" οκρῖν᾽ ἄνδρας“ (1]. 2, 862). 
δ) Σελεύκου Κροκύφαντος" ὅτι διὰ κρόκης ὑφαίνεται" οἱ δὲ 

᾿“ττικοὶ κεκρύφαλον αὐτὸν καλοῦσιν, ὅτι κρύπτει τὸν φάλον, ὅ ἐστιν 

ἐξοχὴ κορυφῆς. 

56) Σελεύκου᾽ Κυβήβη᾽ (κυβιστᾶν κυρίως τὸ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν. 

80 ῥύττειν. Ὅμηρος οκύμβαχος ἐν κονίῃσιν ἐπὶ βρεγμόν τε καὶ ὠμούς"““ 

(ΙΙ. ὅ, ὅ80). ἐπεὶ οἵ μανιώδεις περὶ τὴν κεφαλὴν (τοῦ πάϑους 
γενομένου τοιοῦτοι γίνονται. ὅϑεν καὶ τὴν μητέρα τῶν ϑεῶν ἀπὸ 

δι 

1. σίλ ἄγον ᾧ νοὰμ δπάθσος Ηδπὰ (Ὁ) ἃ, 4180 ὉπΒΊ ΟΠ ΘΓ. Το Κα οΥ- 
Καπηΐ ν. Καϑιθο]. ὥ. εὐχερές ἃ. 3. 4. παρὰ τὸ κερκίδα ἃ. 4, ἀπὸ 
τοῦ χκρέκω 16] 4 Β. δ. παιπαλώδους τὺ -δεις ἃ. 7. Κλείς ϑομυϊίοτ- 
Ὀϊαιδ. τα Ιϑιηδ ᾿ἰπ Α Β Κατάκχλεις" Χλεὶς καὶ κατάκλεις. 10. πρῶτοι ἁ. 
12. παρὰ τὸ καὶ νεᾶνιν κορεῖσϑαι ν. 18. ἐστὶν [6] ν. ἔνϑεν] 
ὖῦὅϑεν ἃ. 14. σάρον ΚαΙΌοΙ. 16. δῖ ]ο πὺγ Ὁ (ἴπ 6 ἰδὺ ἀμ8 Β]αὐ γϑὺ- 
Ἰοτθῃ). κράσεως Ὅσο, κυρίως ν. ἢ ἴδ] ο. ὁ ἔθ} Ὁ ν. 11. 18. Εγ- 
μἄπεί διὺ8 οθ..Ὠ 18. διαπίπτον διὸ λέγεται α 19. ΟἾπο Ιἴοκα ἃ. 20. 21. αὕτη 
δὲ ἁ. 26. ὅτι διὰ {6} Β. 21. αὐτὸ καλοῦσι Β. 28, ἐξοχὴν 48. 
29. Κυβήβη δὺυ8 Κυβήκη ἀϊ,) Κυβήβειν 48. 80. ῥίπτειν] κύπτον ἃ, ΔὈΘΥ κυ 
ὉΠ ο 808 ἀπάθγοη ΠΒυσμϑίφθαηῃ. ἐπὶ Ὀ18 ὠμοὺς δ] Α Β. 82, γινο- 
μένου 4 Β. 

11" 
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τοῦ ἐνθουσιασμοῦ Κυβήβην λέγουσιν αἰτία γὰρ ἐνθουσιασμοῦ τοῖς 

μύσταις γίνεται. ἔστι δὲ καὶ ἐν Φρυγία ἱερὸν μητρὸς ϑεῶν ...... 
ὅ1) Σελεύκου: Κύβος" ὃ κυκλόϑεν βάσιν ἔχων᾽ ἢ πᾶς τετρά- 

γῶνος ψῆφος" ὁ δὲ ᾿“πολλόδωρος ἀπὸ τῆς κυφότητος. --- τὰ γὰρ ἐπὶ 

τὴν κεφαλὴν κύψαντα [(κυλισϑῆναι)) κυβιστῆσαι ἔλεγον. Ὅμηρος 

οκυβιστητῆρι ἐοικώς“ (ναὶ. Π]. 12, 385). 
ὅ8) Σελεύκου" Κύλλαρος" ἵππος Κάστορος᾽ παρὰ τὸ κέλλειν" ὁ 

ταχύς" Στησίχορος ἐν τοῖς ἐπὶ Πελίᾳ ἄϑλοις τὸν μὲν Ἑρμῆν δεδω- 

κέναι φησὶ τοῖς Διοσκούροις Φλόγεον καὶ “ρπαγον ὠκέα τέκνα 

Ποδάργας“, Ἥραν δὲ Ξανϑὸν καὶ Κύλλαρον. 

9) Σελεύκου" Κύρβεις" αἱ τὰς τῶν ϑεῶν ἑορτὰς ἔχουσαι" ἤτοι 
ἀπὺ τῆς κατασκευῆς" εἰσὶ γὰρ κυρβασίαι" ἢ κρύβεις, ἐπεὶ τὰ τῶν 

ϑεῶν ἀποχρυπτόμενα δεῖ εἶναι. ᾿“σκληπιάδης δὲ ἐν τοῖς τῶν ἀξόνων 

ἐξηγητικοῖς ἀπὸ Κύρβεως τοῦ τὰς οὐσίας δρίδαντος" (ἤν, ὥς φησι Φα- 
νίης ὃ Ἐρέσιος, [(ἢ}] ἀπὸ τοῦ ταῦτα κυρωϑῆναι τοῖς γράμμασιν" Ἐρα- 
τοσϑένης δὲ τριγώνους αὐτάς φησιν εἶναι, οὐ τετραγώνους. ᾽Δριστο- 

φάνης δέ φησιν ὁμοίας εἶναι τοῖς ἄξοσιν. πλὴν ὅτι οἵ μὲν ἄξονες 

νόμους αἱ δὲ κύρβεις οὐσίας ἔχουσιν. ἀμφοτέρων δὲ τετραγώνων τὸ 

κατασκεύασμα τοιοῦτον᾽ πλινϑίον τι μέγα ἀνδρομῆκες ἡρμοσμένα 

ἔχον τετράγωνα ξύλα τὰς πλευρὰς πλατείας ἔχοντα καὶ γραμμάτων 
πλήρεις, ἑκατέρωϑεν δὲ κνώδακας ὥστε κινεῖσϑαι καὶ μεταστρέφεσϑαι 
ὑπὸ τῶν ἀναγινωσκόντων. 

60) Σελεύχου" “αμψακός" ὅτι τοῖς “αμψακηνοῖς χρησμὸς ἐδό- 

ϑη; ὅπου ἂν αὐτοῖς λάμψῃ, ἐκεῖ πόλιν κτίσαι. ἀστραπῆς οὖν γινο- 
μένης εἶδον τὸν τόπον καὶ ἔχτισδαν τὴν πόλιν, “Μαμψαχὸν αὐτὴν 

προσαγορεύδσαντες ...... καὶ οὕτω τοὺς πολεμοῦντας αὐτοῖς λοχο- 

ποιήσαντας δι’ ἀστραπῆς ἰδόντες κατέκοψαν αὐτούς. 

61) Σελεύκου Μαοί: ὁ μὲν ἩΗσίοδος «τούς ῥά ποτε Κρονίδης 

1. Κυβήβην ΌὈ18 ἐνθουσιασμοῦ ἔθ] 4 Β. 3. κυκλόθεν Ὦ1ΘΣ ρ]ΘΙ ἢ 
πανταχόϑεν. 8. 4. ἢ 18 ψῆφος ΑΒ, 168} ἁ. 4. κουφότητος ΑΒ ἃ 
ναὶ]. δυϊά. ὅ. 6. Εὔν Ὅμηρος Ὀ18Β ἐοικώς πὺΓ εἴρηται εἰς τὸ κυβιστήρ καὶ 
εἰς τὸ κυβιστητήρ 4 Β. κυβιστῆρι ἁ. 1---10. 6]. 610 ἴῃ α ἀυγοὶ 
ΒΙαἰἐνου]αβί. 1. παρὰ τὸ κέλλειν 16} Ὁ ὁ. Ἴ. 8. ὅ ἐστιν ταχύς Ὁ οΥ. 
8. ἐν τοῖς ἑ. Π. ἀϑλ. ἴΔ}1ὺ 441 Β. ἐπιπελίοις ν. ἐπιλίοις ο. 9. τοῖς Ζιοσ- 
κούροις [6}} Α' Β. 10. δὲ ξαλυιϑὸν 4“ον, δ᾽ ἐξάλισϑον Ὁ, δὲ ξάλινϑον Β. 
11. Κύρβεις] Κύρβες ν, Κύβερ 4Ὁ ο. 12. κυρβασταὶ ἢ κύρβιες (κύρβες «, 
κύρβε ὁ. ΔΌΟον ΑΒ νρὶ. ΗδΥΡΟΚΥ. 88 ΑΡο]]ΟάΟοΥ. 18. 14. ἐν τοῖς Ὀ18 ἐξηγη- 
τικοῖς 1681} 41 Β. 18. ἐφέσιος Ὅσον Α Β. ἢ νοῦ ἀπὸ [6] 4 ον. τοὶς 
πράγμασιν 8 ο. 10. δὲ φησιν τριγώνους αὐτὰς εἶναι 4, δὲ τριγώνους φησιν 
αὐτὰς εἶναι αὍον. 16. 117. ᾿λριστοφ. δὲ ὁμοίας φησιν εἶναι 4 Β (φησιν ἔδ}Ὁ 4), 
φασὶν ἀριστοφάνης ὁμοίας εἶναι (δὲ [6 }}}0) Α Ὁ ο. 18. οἱ δὲ κύρβεις 4 ον. 
τετραγώνων ἴοι] ῦ 4Β. 19. τοιοῦτον] οἷον δ Ὁ ον. 20. ἔχον) ἔχοντα Όον. 
20. 21. καὶ γράμματα πλήρεις 4. Β, καὶ 80}! πλήρεις ἃ 6. 21, ὥστε] ὥσπερ 
8 Ὁ ο. καὶ μεταστρέφεσϑαι] 6} ἃ ᾿, καὶ διαφέρεσϑαι ο, καὶ περιφέρεσϑαι 4 Β. 
24 2ὅ. γενομένης ν. 28, αὐτὴν] ταύτην αον. ΟἾπο 1ἥορκο θοὸν. 
20. τοὺς πολεμοῦντας αὐτοὺς (βαρβάρους δ μὺ ν᾽ 615) λοχοποιήσαντες 8 Ὅον. 
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Ζεὺς ἄφϑιτα μήδεα εἰδὼς λεκτοὺς ἐκ γαίης λαοὺς πόρε ΜΛευχα- 
ρίωνι"ς (Βτ. 141 Β 2). 

Αὐ ἄθπι Εἰγιμο]. θη. Ὀθζοαρσὲ βη4 ἀ16 ΟἼ]ΟΒΒθῃ: 
62) Εἴρω᾽ τὸ λέγω ........ (οὕτως) εἰς τὸ ῥητορικόν᾽ ὁ δὲ Σέλευ- 

χος ἀπὸ τοῦ συνειργμένα καὶ συνηρμοσμένα λέγειν τοῦ λόγου τὰ μέρη. 

08) Ἑπτά" ἀπὸ τοῦ ἐπιέναι (πρὸς τὸν δέκα ἀριϑμόν»" οὕτω 
Σέλευχος. 

64) Μορία᾽ ἡ ἐλαία οἵ μὲν πᾶσαν ἐλαίαν οὕτω καλοῦσιν, οἵ 
δὲ τὰς ἱερὰς τῇ ϑεῶ" ἐκλήϑη δὲ μορία, (ὡς οἱ μέν, ὅτι δημοσίαν 
μοῖραν ἐκ τῶν καρπῶν ἐλάμβανον, Ζήνων δὲ ὁ Μύνδιος, ὅτι τὸ 
βρύον τῶν ἐλαιῶν ἐκαλεῖτο μόρον᾽ ἔνϑεν αἱ ἀνϑοῦσαι ἐλαῖαι μορίαι 

ἐλέγοντο" τινὲς δέ φασι διὰ τὸν ἐπὶ “Δλιρροϑίῳ μῦϑον, ὃς ἑαυτὺν 
ἀνεῖλεν πελέκει (ἐκκόπτων τὰς ἐλαίας, οἵ δὲ ὅτι ἴάρης αὐτὸν ἀνεῖλεν. 

βιασάμενον αὐτοῦ τὴν ϑυγατέρα ᾿Δλκίππην. ἀπὸ οὖν τοῦ περὶ αὐτοῦ 
μόρον. ὅτι ἀνῃρέϑη κόπτων τὰς ἐλαίας, μορία ἐκλήϑη. Σέλευκος. 

600) Πανσαγία᾽ ἡ πανοπλία' ἴσως ἀπὺ τοῦ σάκους εἴρηται" οὔ- 

τως εὗρον εἰς τὸν Σἕλευκον. 
Εἰπ Ζνοιο] δὴ ἀον, σμμοιῦ ἀογ ΕὙαρταθηῦα 1ϑὺ δυο ΒΟ ]ΟΒΕΘΗ, 

ὙΓ ΘΥΚΘΗΠΘΩ 8ἃη ἀ6η ρῥγβομύοι ΟἸϊαύθη βοΐοσὶ ἄθῃ Κοιηπιθηίαϊου 

ἀο8 Ηρϑιοὰ ὑπὰ οἶδϑὺ 41|1ὁὸἡ Πιομίογγ σι ἄθῃ ΕΥΚΙΗΤΟΥ ἀοσγ ἄξονες. 
θῚ1Ά6 ΤΟΒηΙΚ δῦ οἰηθ δἰ μ ΒΘ ΠΟ 6; 61 Ζ61η6 ΟὙΡΡΘα ἢΘΌΘἢ 810} γΟῊ 

561 08ὺ ὨΘΓΘῦβ, 80 αἀ16 Εἰ Υπο] ρθη ἄγ Κῦγρογίοι!α 'ρϑρον, Βουβών, 
Θέναρ, ᾿Ιερὸν ὀστοῦν, ᾿ἸΙνίον, Ἴονθος, Καρδία, Κτείς, Κεφαλή, Κλείς, 
Κοτύλη, ἀογ ΖδΔὈ]6η ᾿Ἑχατόν, ᾿Εννέα. Επτά. πα ὈδΒοπάουβ ἀ6Γ τηγίδο- 

Ἰοψίβοβοη Ναπιθη Γλαυχῶπις, Ἑκάβη, ᾿Εκαμήδη. ᾿Εξάδιος, Ζαγρεύς, 

(Ἠλακάτη), Ἡρακλῆς. ἸΙλεύς, ᾿Ιπποϑόων, Καλυψώ, Κηλεύς, Κίρκη, 

Κυβήβη,. Κύλλαρος. 16 ΟἸζαία, αὰ8 Αρο]]οάογ, αἅ16 ον] θῦθ, 16 

ΕὐγΙΔΟΙορΘ. δὴ οἷη δἱΐοβ Πιομβίογνγοσίὶ. Ζὰ 80] ἴβθη Οὐθὺ ἀυγοἢ 6] 
ΒΟΙΟΒ65 Ζὰ ρθῦθηῃ, 811685 νγοϊϑὺ δυΐ ἔγάμο Ζοϊζ, ΕΠπ δἰ ΒΘ: 610 }}68 
ΝΟΥ ΜΓ 68 πιοιῦὺ: 416 (]ο58868 Κύρβεις πΙΓὰ Τ8Π ὉΠ ΘΖΥΓΆΠΘΘη 

ΠᾺΓ δὰ ἀϊ6 ΕἸ ΖΟΙΒο τ ΟΓ 416 ἄξονες ὈδΖΙΘθθη Κὔμπθη, 416 

6]1ο886 Ἰλεύς πὺν δὰυῇ ἄθῃ Κοπιιηθηΐαγ Ζὰ διτηοη 465: δηάσγο (Ὑ]Οββθη 

ΟΓάΘὴ 81:6} 8 βϑρᾶϊθυ. 418 ἀθη Ηοιηογ- Κοπιτηθηΐδγθη δηὐποτητηθη 

ΟΥ̓ ΊΒθη; ΠΣ ἀ16 πιθίϑίθῃ ἔγθ ΠΟ ἢ τΥΘΙ 8.100}. ΠῸΓ ἢ ΘΙΠΘΙῚ 5062: Η80} 

1, λεκτοὺς 6] Α Ὁ ο. ποίε ξ, ποῖε αὖ, πίε ο, [6 ]ὐ ν. 1. ἃ. λευκα- 
νίωνι 83ὸ πᾶ (ὦ δὺ8β 0) Σ, λευκανίον' Ὁ, δευκαλίωψι ν, νρὶ. ῬΒΣΟΙορ. ΠΥ͂ 198 
δ. συνειρμένα 3 ὃ. Εγρδηζίέ δι8β ἃ, στ ] μοῦ ἢ ἀπὸ τοῦ ἑκάς Τοτυδητὺ υπά 
Κοῖῃθ Θ᾽ θ]]θδησαῦθ Ὀϊο οὗ. 10. μύνδιος ο, μίνδιος ν, μύριος Α,, μύκιος Β. 
11. μόραι 48. 12, 18. ὃν ἑαυτὸς ἀνεῖλε πεῖ. ἑασάμενος ο, ὃ ἑαυτὸν ἀν. πελ. 
ἰασάμενος ν, ὃν Ἴἄρης ἀν. π. β. 48. 18. ἀλκιπότην Β. 14. περὶ αὐτὸν Β. 
16. ὯΔ8 ΕὙδριηθηὺ ρσομδγὺ 4180 πιολὺ ἴθ θη προτατικὸς πρὸς Ζήνωνα. 16 υ. 
11. ἴσως υπὰ εἰς τὸν Σέλ. 610 ἃ, ἀΟΥ δὺ8 ἄρῃ ἀἰδπυϊηῦχη ΒΟ Ὁ. 



166 ἘΤΥΜΟΙΟΟΟΙ͂ΚΑ ΟΕ ΡΗΟΤΙΊΟΞ. 

οὑγιμο]ορίβομθη ὕοσκο δυμι: δαΐ 6]ῃ 8010 }68 δύ 18 ἀΘΥ πθιθβίθ 
Ηγδυβροῦοῦ ον ΕὙΔρτηθηΐθ Βομοη πσθζθη (1]ο588 Ἑπτά (ΕἾ. 85 Μἢ]]6γ) 
ΒΟΒ]ΠΙΘΙΒΘη τὴ 880: 818 8015 ΤῊ06] τῖγὰ ΒΟ} ὍΠ8 τὰ ΕἸΧ τατΒ ΠῚ περὶ 
“Ἑλληνισμοῦ οΥβοροθηῃ. Εηθ ἀμχητοϊθαγο Βθηαζιη ΟἸΘΒΘΙ ΥΒΓ- 
Βοβιθάθηθῃ Θυθ] ]θη ἰπὰ ΙΧ --- ΧΙ]. Φαυμυπάογῦ ἰδὺ πα! ἢ} ὉΠΆΘΗΚ- 

Ῥὰγ. θ᾽΄᾽6Ὲ Μιέίθίαιθ}]6 τηὰΐβ σοϑυοῦ ογάθη, ΘΙ ΠΟΥ 416 Ὑ ΘΥΆΒΒΘΓ 

465 αδπαϊπασι πὰ (ὑλαϊδησχη ἈΠΔΟΒδΗΡΊΩΣ Υ0 1} ΘΙΠΒΠΑΘΙ ἀ1686 (Π]ΟΒΒθὴ 
θη πη θη. Εἰγβίθσοσ ἀθυΐοὺ 86] 08ϑὺ δι 816 ἢ1η, ᾿πάθπιὶ 6 δὖὃ- 
ΘΟ πὰ οὕτως εὗρον εἰς τὸν Σέλευκον ἀπά οὕτως εὗρον εἰς τοὺς 

ἐτυμολόγους βαρὺ (να. 6]. ᾿Ενηλύσια). Ἐπ δΠΟΏγΙοΘ8 ΥΘΥΚ, ἰὴ 
ΘΙ Οἤμθιη ΠΘΌΘΗ ΘΙ ΠΆΠΠΟΥ Αὐδχίσο ΔΒ Ὑϑυβο] άθηθη ἃ] ΐοσθα ὙΥΘγ ΚΘ 
δίδπαθη ), σιγὰ Βιογάσγοι ὈοΖθιομπμθῦ. ΕΒ ἰϑὺ ὑπ8 ἴπ ἀθγ Τμδὺ οἵ- 
μαϊΐθῃ υπὰ Βοραγ ἰδηρβὺ ροάτυοκί, ὈΙΒΗΘΙ ἔγθι! οὴ γῸὴ ἀρ ὙΥΘΠΙΡΈΠ, 

ΘΙ ὴθ. ΒΟ ταϊῦ ᾿ἢτὰ ὈοΒΟΒδ Ιχὺ ἈΔΌΘΠ, 56 .Υ ΔΌΒΡγθο θη Ὀθυχίθι]ὐ 

ὙγΓάθῃ. 
ΩΓ Ὀογάμηαϊο Οοά. Βαγοος. ὅ0 (δὰ8 ἄθπι Χ. «δῃσμυπάοτί), 

γΘΙΟΠΟΓ ἄθη Ἰμθομσποθῦὺ ὑπ 4160 ΟΥΒΟρΎΆΡμΪΘ ἀ68 ΟἸΟΙ ΓΟ ΟΒΙκΟ8 
8116] π οὐμα]ίθῃ μαῦ, Ὀιοίθῦ σοζθὰθ Εμαθ απίρῦ ἄἀθπὶ τ Ηρ ΥῸΓ- 

ΒΡΥΘΟμομάθη Το] ἐκλογαὶ διαφόρων λέξεων συνηλεγμέναι ἐκ τῆς τε 
γραφῆς καὶ τῶν ϑύραϑεν πραγματειῶν (ΟΥ̓ΔΙοΥ Αη. Οχ. ΠῚ 421 Ὁ18 
469) οἷπ συ 6. ]} 1068 (ὑθσ 86} Οὐ ΠΟ] ΟΩΊΒΟΒΘΥ ὑπὰ ρ]ΟΒΒΟΣΤΘΡΙΒΟΒΘΥ 
Βοβίδμ 61] 6. )Ὶ16 Ἰοὐζίεγθῃ βϑύδηηθη 88 ΟΥΘῚ Κυγζθη (]ΟΒθΆγθη Ζὰ 
ΘἰμοῚ γραμματική), τὰ ἀδιη ῬΒΑΙ ΘΓ πὰ σὰ ἀθπὶ (ΘΒ  ὐβυγουῖς ἀ68 
Ῥαίγδγομθη ΝΙΚΟρΡΒοστοβ (806---815);: 516 βπὰ σὰ Απέδηγς ἀυγοΣ 

ὕ θουβομυ θη, ϑρᾶθοσ ἀυσγοι Βαπάβιρίθη ΓΡΑ , ΨΑ 4, Ν Ϊ 6 Κϑῃη- 
Ζϑισηποὺ πα Ἰοιομῦ δυβζυθοπάοση. Εἶθ Ὀ]οΙ δῦ οἷπ ἸοΧΊ ΚΑ 50} Ὡ86ἢ 
ἄθιη οὐβίθῃ Βυοηῃβίαθθῃ ψϑογαάποίθϑ Κομρίοσηθσαῦ σὸρ ΒοΒΟ] 1 θη- 
ὑγπμησηθση ὑπὰ Εὐγτμο] ρθη, 1ῃ γ  σἤθη ΜΓ βοίογι 416 στοίβογε 

ἨΔ 6 πβουοὺ 6] Ό Κο8 - ΕΥαρτηθηΐθ Ἡ]ΘάΟΥ ρον γοη, Ὠϑηλ] 10 439, 

1) Πδῖβ 4168 ἀθσὺ Κδορλυοσμδ]ῦ 1δὺ, οσὺ ψΟ}] δυῦῇ ἀογ Ηδπὰ. Ἠδίΐο ἀδν δ οσί. 

ἀο8 αΟυάδίαπυτα ἀδ8 Θοπυϊηυπι δυβροβου] ΘΌΘη, δὸ δύο ΘΓ π16 δυΐῖ ἄϊθβ Ασὺ 

ἄογ Θυ6]]6η- ΑἸ σαῦθῃ νου] ]ὴ Κὔὄπηθῃ. 
2) ὙΥΔΒΥΒΟΒΘΙΏ]ΟΩ 80, ἀδίβ ΥΟΥ 16 ΘΙ ηθτ ᾿δσοσῦθ ΑὈΒΟΒηΣδ ἀΟΥ ΝΆΙΩΘ 

ἀ68 Κουῃρι]θοτΐθη Αὐΐοτβ βίαμα. ΝῸΣ 80 Κϑῆῃμ ἸΟἢ Τ21Γ ΟΥΚ]ἄγθη, ἀδίβ βονολὶ 

ἴ Οθπυμυση ψ116 ἢ αὐάϊδηυσα ἀ16 Βομδὺ ΠῸΣ ὈΘὶ πτυθ ] θΔῚ Ὀσπυΐχίθα Οὑ6]]6π 

Δ] 1ΟἤΘη ΕὉσταθ]η νογγοπαρθὺ βἰπά. 
8) 8516 Θῃΐβρυθομθηῃ ἄθια λεξικὸν τῆς γραμματικῆς, ψΘ]Οη68 ΒΔΟΒχηδηη ΑὮ. 

1 428 ἶ δ8 ἄθιη Ο018]1}. 846 Βοσϑυβροροῦθηῃ Βαῦ, Οὐδὲ ὙἹΘ]σΏ ἢν ἄθτα ΒΘ θηΐθῃ υπὰ 
Ἰοὐχύθη 761] ἀ16 868 ᾿οχῖκοηβ (ΒΔΟΒπι. 5. 446, 28---4560, 18: ΟΔ)1|4πα ΒΒ. Μ. 87, 26), 

Βίϑιμτη ἢ 880 88 ἄθπὶ Ττακίαὺ περὶ διχρόνων πὰ Βὶ πα, ἀδἃ 516 1τὰ 61 ΖΘ] ΘῈ ΘΒ Ὁ- 
ΠΟ} τ ὩΣ Ὀϊδέθῃ, ποῦ ἀυτομδαβ ποσί]οβ. ὸσ Βοάδοΐου ἀογ ᾿Εκλογαί ἴδπᾷ ἀϊ686 

ΟἸοββθη Ἡ ΔΒΥΒΟΒΘΙΏ]1Ο ἢ} ΒΟΠΟΣ χϊῦ ἀθπθη Ζὰ ἄθτῃ Ῥβδ]ίου πὰ ΝΊΚΘΡΒΟΓΟΒ νϑγϑιηϊσί. 
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24---29 Ἔχις, ᾿Εχαμήδη, ᾿Εξάδιος (ἀπχα θ] Ὲ, ΠδΟᾺ οἰ μαη θυ); 484, 
21 Εὔβοια, 480, 12 Ἑκάβη, 448, ὃ Ζαγρεύς; 448, 1 Ζωπυρεῖν.: 

444, 20 ᾿Ηλακάτη: 44ῦ, 81 Ἡρακλῆς, 440, ὅ ἮἨϊών, 446, 29 Θεός: 
447, 1 Θέναρ: 400, 18 Ἱερὸν ὀστοῦν; 400, 21 Ἴονθος: 401, 8 Ἶα- 
τρική; 451, 11---18 ἸΙλλάδες, ᾿Ιλεύς, ᾿Ιάλεμος (μΔ0} ΘΙ πδπά 67); 46], 
21 Ἰνίον; 452, 29--4δ8, ὃ Κλείς, Κόρη (μΔ0}} οἰ πδηαου): 48, 1 
Κεφαλή; 458, 16 Κοτύλη: 4598, 20---21 Κελύφη, Κυβήβη (ᾳ80} οἰη- 

8η46 7): 404,1 Καλυψώ; 44, 12 Κτείς. 404, 1δὅ---18 Κλῆρος, Κηλεύς 
(80 } ἰδ αογ): 44, 29 Κερδώ. 450, 1---20 Καραδοκεῖν, Κύρβεις 

(80 } οἰ πδη66γ): 4ῦ0, 11 Κύυλλαρος: 400, 11---3233 Κήρ, Κεφαλή, 

Κριτής (μ8ο0} οἰπαμάθη). Π 16 ΤΠ θογοὶ πδεπητααηρ ἱπὶ ὙΥ οτὐϊδαὺ, 78 8618 ἐ 
πη ΔῈ ἈΠ σζοη ΟΠ ΤΟΙ ΒΓ Β]ΘΥ 18ὺ 80 βίδυκ, ἀδίβ 416 ᾿Εκλογαί πᾶ ἀϊθ 

ΕΠ γτο]ορίκα πούνθμπα!ρ, 61Π6 ζϑη θ᾽ ηϑᾶσηθ. Θ.1.6116 ΒΘ τὴ ὕββοα. ὙγῸ 
810 σΘΙΓΘΌΘΥ ΟΥΑΙ ἔθη ἰδὲ, 816 8ὺ 1666 Γ. 

θ)΄᾽΄Ά6 ᾿Εκλογαί Ὀϊοΐθῃ --- ἀκ5 ἰδὲ βοῆομ ΒΙΘΥμΔΟἢ ΟἸΘΠΡΑΓ --- χὺ- 

ΒΒ ΘΠ ἄπροπάθ ἤθμθη νοὰ 6 ]θυῖοβ - Ο]οβθθη. Μίδῃ συμ] θὶοῃθ 
2. Β. ἄθῃ Ανβοδηϊῦ 400, 21 018 451, 24. Αὐυῇ ἀ16 ΝΥ ΒΘ] ΆοΒ. Ὀ6- 
ζουχίο (ἀ]οβδθ Ἴονθος ἴο]ρὶ ᾿Ιφιγένεια. σΘΙΟΒΟΥ τὰ αυά. (285, 45) 
Θηὐβρυιοδῦ Ἰφιγένεια: Εὐφορίων αὐτὴν ἐτυμολογεῖ ἀγνοῶν αὐτὴν 

᾿Δγαμέμνονος, οἴεται δὲ “Ελένης καὶ Θησέως ὑποβλῆτιν δοϑῆναι Κλυται- 
μνήστρα᾽ «οὕνεκα δή μιν ἶφι βιησαμένῳ ᾿Ελένη ὑπεγείνατο Θησεῖ“ 
(Ετ. 61 Μ.). ἐξ Ἑλένης καὶ Θησέως. Τ)α8 ᾿ἰδὺ σοῆπδὰ 416 Αὐῦ, 1π θ] ΠΟΥ 

6] ΘΌΚΟΒ α416 Νάμιθη ᾿Ιλεύς αὰ. ἃ. ουκιᾶχί, 68. Το]ρὺ ᾿Ιχϑὺς ἱερός υπα 
Βιογϑαῦ ἀ16 θαζουσίθη Ο]οββθη ᾿Ιατρική, Ἰτρίον, ἀἄδημ Ἰκρίον, Ἴακχος 

(δέξο! παπι6), ᾿1ϑαγενής, ΒΙοταυῇ ᾿Ιλλάδες, Ἰλεύς, ᾿Ιάλεμος ΒΙ᾽ΟΠΘΥ δὺ8 
ϑ6 Ιθῦκοβ, Ἴουλος (Κῦὔτγροτγίο1]), Ἰνίον ὈοΖουρσὺ, Θμα]ΠΟἢ 416 ΕἸ γΟ]ΟρΊΘ 
ἀθ8 Ηθγοθ Δ Π.6η8 Ἴφικλος, 6]. ῃ6 τ γἐΠ0}} ρ] 6] ΟὨ]δαύθπα ἱτὰ Εἰἔγτηοὶ. 
σοπυϊηαπι ἀπὰ (ὑπάἀϊδησπι τ] ου κοησγί. Ἐπ ᾿δὺ Καῦχα σὰ κάμη, σσθῃη 
ὙΓ 810 8116 [Ὧγ Βα ]θΌοΒ ἴῃ ΑΠΒρΡΥυΟἢ πϑθτηθη. [Ἶἢ ἄθα ΑὈΒΟΒΩ 
452, 29 018 408, 22 5πα γοῃ ἄθηῃ Ὁ]οββθὴ Κλείς, Κόρη. Κένταυρος, 

Κεφαλή, Κόμη,. Κανϑός, Κύστις, Κέρκος, Κοτύλη, Κνήμη. Κοῖος, 

Κελύφη, Κάλυξ, Κυβήβη πιομὺ ἐάν 6] θυϊοβ Ὀοζθαρὺ Κένταυρος, 

Κόμη. Κανϑός, Κύστις, Κέρκος, Κνήμη., Κοῖος. εαἷδο πῇ Εἰγ- 

ἸΔΟΪορίοη ΕἾ Κῦγροσίθθ, σοὶ Γὰγ ταν] ορΊΒοηῃθ6 Ναιηθη. Αοἢ 
ΠΡ 8516 ιϑὺ οὔπθ σγϑιΐθυαθ ϑ'6Ι θυ ΚΟ. 418 Ὑ οΥΆΒΒ6Υ ΒΙΟΠΘΓ. 

γνοῖίον άησί οἷμο Βοὐγδοῃίαηρ ον ἀρσίζθη Θα 6116 η 468 σὰ πάθυ- 
᾿Ιομθη Ὑογκοβ, ἀϊθ Ἰϑίχίέθ ἀβέιθγθασο ἰϑὺ Ὧ68 Οἰσδησηδέ Κοὺβ ΟΥΟΒ 
ΒΟΒΓ περὶ ὀρϑογραφίας ἢ), οὐδΥ γ᾽ΘΙ ΠΥ ΘΓ ΑὈΒοδηδὺ ἀΘ ΒΘ] Ὀθη 

1) γεγίαίβὐ τὰ ἀἰ6 Μιθ ἀ68 Ὗ. ᾿δῃσβυπάοτχίεβ, νυρὶ. Εχκυγθ 1, τ] μθὴ 10} 
ἰὼ ζοϊχομάθῃ ἅρογδυρὺ 818 Ὀθκαπηῦ νοσϑυββούζθη ταυίδβ. 
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ὍΡΟΥ ἀὰα5 ἐῶτα ἀνεκφώνητον. [Ιῃπη| ἰδὺ Ζυπδομβὺ ἴπὶ Απίδηρ ἀ68 
Βυομβέδθοῃ Η νδγι ὁ οηἐ]ομηὺ 448, 80 Ἦισαν" ἀντὶ τοῦ ἤδεσαν 
(Εὐριπίδης) ῬῬΡήσῳ (800) .,.οὐδ᾽ ἀφιγμένον τὸ πάμπαν ἧσαν“. ΑἸΒο 
Βίδι: θη 808 ἀουβο ρθη ΟἸ6116 ταϊὺ δομϑίον ΥΥ̓ΘΕΥΒΟ ΘΙ] 1 ἢ Κοὶῦ δυο 

ἀϊ6 ἀππτὐξοὶ θα Το]ροπάθῃ ]οββοα Ἤιομεν, "᾿Ηικαλλον, Ἤικει. Ὁ οτα- 

50 ]θ6η ΟΥοβ μομότὺ ρσορθὰ Απέδηρ 468 Βυοβμβίαδθθη Εὶ 488, 11 51. 86 
᾿Ενῷδιον υπὰ ἔαβὺ 5Βίομογ Ἐκέχρῳστο' ἀπὸ τοῦ χρῴξω.), 8180 806} 
ἀϊθ ΦΊΒΟ θη Ὀδιάθη βίθῃθηάθ (]οϑβο ᾿Ελάδιον. Οτὸβ δαύΐθ σϑθητγί, 

ἀαίβ ἀδ8 1 Υ̓Δμσμοιὺ νοὰ ἐλάα ϑίδιησηθμαθ Ὑήοσὺ ἡομηθ [οὐδ μθ- 
ΒΟΒΓΙΘθθη σγοσάθ. Βοζουσὺ δὲ ἔουμοῚ ΕΓ ΟΥΟΒ ἴῃ Βυσμβίαρθ Χ 
408, 18 ἀϊ]6 6]οββ6 Χῴ ξυγγενεῖς, χὠ ξυμπόται, χᾧῴῷ φυλέται; σΔῈΓ- 
ΒΟΒΘΙΠΠ16ἢ σομότέ ἴἢτὴ Χρᾷ᾽ μαντεύεται" ἀπὸ τοῦ χρῶ χρᾶς χρᾷ. [ὰ 

Βυοβμδίαρο “ὁ ρσομδχί ἴῃτὰ 469, 12---14 Ὧτα, ᾿ϑιμωγμένον, ἸΔιόν, ἴῃ 
Π πιομὺ νοὶ νοὴὰ Απίδηρ υἱϑ]θιομὺ 468, 18 Πρώ, ἴῃ Α΄ σπϑτ- 
ΒΟΒΘΙΠΠΟΣ 421, 11---Ἰ4 λιττω. ᾿““λῴη, ᾿ἀμφοτέρῃσι. ἴῃ Θ᾽ ἔαδβὺ 5ΙΟΠΘΥ 
440, 28 Θρωσμός" ὑψηλὸς τόπος, ἀφ᾽ οὗ ἔστι ϑορεῖν ἢ ϑεωρεῖν. 3). Ιπ 
Βυοββίαθθ 4) Καπῃ ἀδσ βίθ]υηρ ἀοΓ ἝΟ]οβθθ ὑπὰ ἸΠΥΟΥ δἰ ]ο ΒΟ ῃ θη 
ἘΔΥθαπρ π8Ὸ ἢ} ἄἀθιη ΟΥΟΒ ρομβόσθῃ 432, 6: .,Διῳκίξετο εἰς τὴν Φαί- 

δρου οἰκίαν“ (Π,γ81415 52, 14)" ἀντὶ τοῦ μετῴκιστο, ἀπὸ τοῦ διοι- 
κίξω. (καὶ 4ημοσϑένης» ο»διῳκισμέναι κατὰ κώμας“ (19, 81).Ὁ) 

1 Βυοβμϑίαθοθη Κα Βπάθῃη ὙΙΓ 8δῃ (Ἃ6Γ .|6116, γχὸοὸο ὙΓΓ ΠΌΠΙΏΘΕΓ 
Οτοβ οὐγαγίθη, Ζ207 081 (]Οββθὴ. 15 ΘΟ 68 810} ὕχὴ οἷη [οἷδ 
ομδπα 6] μαρθη ΚΑΠ ἢ, ΠΘΌΘ Θἰμαπάογ: Κέρᾳ ἀγλαέ" δοτική.3) τῷ 
κέρατι ἤγουν τῷ βοστρύχῳ ἀγλαξ᾽ (ἢ) ἀπὸ τοῦ κέρατος, τοῦ τόξου, 

ἐτυμολογεῖται απὰ Κερχνής )᾽ ̓ Δριστοφάνης Ὀρνίσιν (1181) .»Κερχνής, 

τριόρχης. γύψ, κύμινδις, ἀετός“. ΒοΙάθ6. ράββθηὴ ἰὑχγϑίῆιο ἢ χὰ ἄθπὶ 

1) ΥΩ]. Οτοβ 1π οχίκοῦ Μθββδῃ. Χρῴώξζω᾽ σὺν τῷ ἱ ὡς πλῴώξω. Εὐριπίδης 
Μηδείᾳ. Οτοβ πιθάθυβο] ἔξοχ σθηα 1686] θη ΑὩρΡΘΌΘΠ μύθου Ὑθυβο:θάθῃθα 

ΘΒ οσγίθῃ. 
2) αΙ. Ερίτα. πη. Οχ. 1 197, 8 -ἜΚ-.Ἤ. ἀδθηυΐη. Θρῳσμός" σημαίνει τὸν ὑψη- 

λὸν τόπον, ὅϑεν ἔστι ϑεωρεῖν καὶ πηδᾶν" ἔχει δὲ τὸ 1 προσγεγραμμένον᾽' γέγονε 
δὲ παρὰ τὸ ϑορῶ ϑορίζω ϑορισμός, καὶ καϑ᾽ ὑπερβιβασμὸν τοῦ ρ {καὶ ἐκτάσει 

τοῦ δὴ εἰς ὦ ϑρωϊσμός, καὶ κατὰ συναίρεσιν τοῦ ὦ καὶ τ ϑρῳσμός. 

8) 16 ΟἸοββθ ἰδὺ οἷῃ ὑγθβἼ] η 68 Β615016] ὰσ ἀϊθ θυ ]]άθσηρ 468 Τοχίθα 

ἴῃ ἄρῃ ᾿Εκλογαί. 
4) δοτική ᾿δὺ Ἰγτυ τ 0 ἴῃ ἀ16 ΤΟ]ρομθ 6Ἴ]οβθ6 ὡϑκοσωηθῃ, ΜῸ 68 8]]6ῃ 

ὅπ νογαϊγθῦ. 

δ) Κέρχνη Οοα. Απι απα μαεαῦ ἀδθὺ ϑοΏΓΘΙΌΟΣ ψ]Θάογηῃο] Ἃ υμπὰ εὗνββ 

μόμες ΑρΡιςτοφὰ, 4180 χρῆσις ᾿Δριστοφάνους. Ὁϊ6 Κομππύπϊβ ἀΐθβοσ Ηδπαρ]οββθῃ, 
ὍΘ]ΟΒ6 ΟΥΔΙΙΟΣΥ σζθηζ υῃροηϊροηά 8ηρΊΘὈῦ, ἀδηκο 10 ἀδσ δ [5Θγοσα θαυ] 6 ὴ 
Το θοηδιγγαϊρκοιῦ ἀθ8 θυ ΤΒο. ΥΥ. Α]]Δη, ΕΘ] ]ονν ἅτ ΘΈΘΘΗΒ-Ο]] 6 σὸ ἴη 

Οχίοσα, σψϑιομθτη δ δὴ αἱ βου [6116 ἀθὺ Βου]]οηβία δῖ σοϑασὺ 861]. 
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ΟΒδγακίου ἀογ βου ἀθ8 Οτοϑ. ΠῸσ Απΐδπρ ἀοΥ ΤοΟ]σοηάθη 6]Ο886 
Ἰδὺ ψϑυϊοσθη: ἰῃ ἄθια ΟἸΐαῦ (Εγὶρ. ΕἾ. 8179) 8011} ἀϊ6 Εὐττα φιλοξε- 
νέστατος ΟἸΘΗΌΔΥ δἷηθ ἈΒη]16 6 ΒΙΟμΘση. ΙΟἢ πάρ Κοϑίπθ, 416 810} 
2ΖᾺ ΘΙΠθτη τὺ ἀθπὶ Βυσμβίδροη Καὶ ὈΘρΊΠπΘη θη Πμϑσησια 5061]6 1686, 
818 φιλοχτεανέστατε, ὰ8 ὈΘΚΔΠΗ ΠΟ ΑὙἸΒίΟΡ δ Πμ65 σοὴ ΒΥΖδΔηΖ 1ῃ 

1.1, 122. 148 (Βυβίαϊῃ. 1441, 18). ἘΠπ6 οὔ μβομίο Βοβιίδι σαηρ 
ΒΙοΥ ἄγ Ὀιοίθε 416 πϑοβίοϊσομάθ ]οββο Κυνοσουρίδες. ο6'η ΒΟΒΟ]ΟΒ 
Ζιι Κα! ]ΠΠΠμΔομο5 Ἡγηηη. ΠΠ 94, το ομθ8 τὰϊῦ ἀ6Πὶ ὯΠ5 ΘΓ] θη 6η 1πὶ 

γγοβϑηὑ ἤθη ΘΓ  ἡϑυμτωτηῦ: δὴ ἀθη Βδηα μαὺ (ἋΟΥ ΠΟΏΓΘΙΌΘΙ ὙΊΘΟΘΥ 

Χ ΑΡΙΓΤΟΦὸὰ ροπια]ῦ, τνγαβ, ἈἾΘΓ 5 Ώη]05, βίο Ἰϑίομξ ὀγαϊασέ, ὑσϑπῃ ΘΓ 
Ϊπ ἀ6Γ ψουμουρομοπάθῃ (Ὑ]ο08586 πο} οἰποῦ ΕΚ συηρ ἀ65 Υγουΐοβ 
χτέανον υπὰ ΘΙΠΘΥ ΑΜΒ μγυηρ 468 ΠΙΊΆΒΥΘΥΒΟΒ. ὑγϑιΐαῦ 148 ζὁ δὲ ᾽2ρι- 
στοφάνης φιλοκτεανέστατε γράφει, ὡς καὶ .,Ἅ06 λῷστος οὗτος καὶ 

φιλοξενέστατος"" Εὐριπίδης. θα ΚΑΙ] Ἰτλ οῃο5- ΒΟΒΟ] θη ἔο]σθη ἀγροὶ 

ἀιγο ἀ16 51.1]6 ΨΑΑ σοἸΚομΖϑ οποίθ Βα] θη ρΊΌΒ86, τυ 6] ἢ θ ἤΔΟῈ 
Θέ ππρ υπα ΟἸΒδγακίοσ πιο β ταῦ 7166 αγζθη ἐγ Π6Υ ὈΘΒΡΥΟΟ ΒΘ ΠΘη 
δὶ θη ρΊοββοῃ (451, 26 4.) σὰ ἐβὰπ Βαρθη. Απ 816 βΒο}]1οἴβέ (]Οββ6 

Κερουλκά (452, 25), ἀ. ἢ. 6'η. βοβο οι σὰ ΕυσρΙάθ5. Οὐ. 208 (τ|θ 

ἱπ ἄοη Οοαά. ΜΙ Τ᾿ 4 Β): 68 ἰοϊγὺ νορ Ἃ]οβθ Κλείς δὴ 6] θυ τοϑ. 
Ῥθηβοροη γ ουϊδυαΐ πιτησαῦ ἀθγ Απίδηρ νου Βιυρμβίαθαε 4. Ζιυ- 

πϑοηϑὺ δὰ8 προ καπηΐοσ Θ6116 6]. ἤρκυς, “ὐϑάδης (ΘηΒργοομοπὰ 
Κλαίω), ἀἄδππ ἀγθὶ Α]οβϑβθὴ δὺβ ΟὔἴώῸβ, ἀβδῆη 61} βΟΠΟ] 105 Ζὰ ἀ6πι- 

Β6] θη αγιίθη Ἡγηπηυβ 468 Κα] ΔομοΒ, ᾿“λώπηξ ἢ); ΒιοτΔαΓ ΘΠ 8 

Ῥβα] πη ρΊοβθα ᾿“δολεσχία, ἄθγϑη οὐχί Υοτίθ χαρδία γὰρ τῆς ἀρε- 
τῆς ἐστιν ἡ ἐλεημοσύνη ἴῃ Καὶ 818 οἰρθὴμθ (]1οβ80 σι θάουμο] 51η48: 

ΒΙΘΓΘΌΪ ἀγοὶ (]οθβθη δὺ8 ΕΓ ρΡΙ 465: ᾿ἀλφαάνουσιν Μοά. 2901, Αἰκάλ- 

λων Απάτοιμῃ. 680, ᾿Ζνειμένον Απάτοιῃ. 121---290, Μδη βι6 8: δὺβ 
ἀθηβοὶ θη θη θη Φ6]]6η 514 416 ΝούϊΖοῃ ΕΓ (416 γΘΥΒΟ ΒΘ ηθη 
Βυομδίδθθῃ ρ] οι σῃζοιε μζοιηδομὺ. ) 

Ποιὰ Ἰοὐσίθῃ ἀπίρυ ἀθπὶ μου ᾿νειμένον δΔαΒρΟΒΟΒΥΘΌΘΠΘη 
γεῖβα ἀθ8 Ευγιρί θα ἄγαν προνωπής εἰς τὸ λοιδορεῖν φέρει οπΐ- 
ΒρΓΟὺ ἀδ8 1πὶ Βυσμβίαθθη ΠΟ οἰ πρθοογάποίθ δόμοι 468, 28 {Προ- 

νωπής» προπεπτωχώς᾽ παρὰ τὸ εἷναι ἔμπροσϑεν ὠπῶν᾽ καὶ Ὅμηρος 
προνώπια τοὺς τοίχους τοὺς καταντικρὺ τῶν οἰκιῶν (πνοῖῦοβ 

ΘΟΒΟ]Ιοη ἀν Οοαα. ΜΝ Ο .4), δ τ ] 0 ῃ68 σόρθη 8116 δ ρβαθοίβοῃθ 

1) γημη. ΠΠ 79 τὶ. βοῆο]οα. 16 Υοτγίθ ἴσμεν δὲ κτλ. 4217, 10 δ᾽πὰ Βοδίο 

ΟΙΠΟΣΥ ψΟΙΪ]ΟΥΘΏΘΩ (]Ο08Β6. 
4) [πὰ 4 Ὰ968]60 6] ΘΌ ΚΟΒ - ΟἸ]Οββθὴ πὰ ΤΟ]ΣΘῺ ὩῸΓ ΒΟΟῚ ἀ16 Ο]οββᾶσο ζὺ 

Οτασασωδῦ, θα] ῦοσ υπὰ ΝΊΚΘΡΒΟΓΟΒ, βοάδηη τοὶ α]Οββθ 808 Ηοτηοσ- ΕἸ ΡΙ ΤΟΥ ΒΙΊΘΩ, 

ἅδον σοῖο Βα βράνοσ Ζὰ μδηα 6] 18. 
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Οτάπυπρ Υ. 145 ἀοββθίθθῃ ϑἐΐζοκοθ βαπιῦ βοίηθπι ϑομο] 05 ροξσί 
δῦ: οο,σκιᾷ γὰρ ἀντίστοιχος ὧν.) φωνὴν ἔχεις (ἀδύνατος οὐδὲν ἄλλο 
πλὴν λέγειν μόνον)" ὥσπερ ἡ φωνὴ κτλ. δογδαὺβ σϑβθῃ 'π ΠῚ ζΖὰ- 

ἡϑομϑὺ ἀγοὶ ΒΙὈΘΙρ]οββοη Περικαϑάρματα, Περίψημα, Παραβολή, ἄδπῃ 

Πρῷ (Οτγο8), ἀδπῃ ἀγϑὶ βοΒΟ θη ΖΓ 11188, ]ομ6 ἀϊθβίη8ὶ ἄρῃ Αῃ- 
ἕδηρ 408 Βιυσμϑίδθθπβ Ὀ1|Ὰ6η Παλλακίδος περιχώσατο τὰ 9,449 Πεζξή 
υπὰ Πέξη τὰ 24, 212 (Ὁ), Παρηέρϑη δὲ κάρηνα τὰ 10, 841. Ἐϊη 

ΘΘ] θυ Κοβ-  δβομηλ 68] δυο θυ. θὰ θη θρυομῦ πὶ Βυσμβίαθθη 
Τ: 466, 18 Τρώων ἀντ᾽ ἕχατόν οἷῃ. 1Π|ΔΒΒΟΒΟ]ΊΟΩ, γ ]Ὲῦ υπὰ Ὀ6ΒΒ6Γ 
818 'πὼ ὕβϑη. α΄ υπμὰ Τί κατηφᾷς ὕμμα τοῦ ἀοΥ δμαροιηοσκυης 

χρ(ῆσις) Εὐρ(ιπίδου) Μεάρα 1012. αδηδὰ οηίβρσθομβομα Ὀδρίππὺ 
Βυομϑίαθο Ε΄ τὸ ἄθπὶ ΠΙΔΒΒΟΒο θη Ἐτέλειον ἐπαράς (Θηΐδργθοβοπά 
Οοά. ὕοη. 45), σϑίομβοπι Οσοβ ἔοϊὶσὶ (Ἐχέχρῳστο, ᾿Ελάδιον, ἸἘνῴ- 
διον); ἄθῃ ΤΠ} ὙΒρυαηρ ἀΟΥ πϑομβίθη (6]οβ8ε ᾿Εγκχύκλια Κϑῆπθ ΙΘᾺ ποῦ: 
ἀ16 ἔο]ρθηᾶθ Ἐά᾽ τὰ ἀγαϑά, ἢ τὰ ἴδια Βίαγητηδ δὺ8 ἄδθηῃ ΒΟ] ]θὴ Ζὰ 

ἀοηηβοὶ ρου αγι θη Ηνγτηηυβ 4685 Κα]] το μο8, σψ]6 6]. ᾿“λώπηξ υπά 

Κυνοσουρίδες, πα ΘηὐΒργοιῦ πὶ ἀ1686 ἄθη θυ] ύθπθῃ Κομ] 16 (Ζι 
Π| 8). ΄1Ά6Ὲ [οϊρθηᾶθ (1]οβϑβθ ᾿Εναύσματι τχᾶρ ὑπογκὶαγι Ὀ]6ῚΡ6η; ἀ]6 
ἀΡοσγηδομδίθ Εἴ μ᾽ ἐκφοβοῖεν κτλ. σιοοῦ Ευσρ. Ογαβϑέ. 2710. χῃἱὐ ἄθη 
ΘΟΒΟΠΘη ἀοΥ Ηδηαβομγιοη ΜΤΑ͂ Β, σὶρ 'ἴπ Καὶ δῇ θη βρυθο θη οΣ 

ϑύ6116 6]ο886 Κερουλκά Υ. 208. Εδ ἔοϊσθη τῖθ ἴθ Καὶ Εὐγτιο]ορίοπ, 
Υ00 ὙΘΙΟΠΘη ρθῆ ἀ16 τοῖο ΕΓ 6]ΘΆοΒ ὈθζΖοαρσί ἰδ. Αὐοὴ 
οὔποθ ἰἅπροσ Αὐυβίμγαηρθη 81πα αἀ16 ἨἩδαυρίαπδ!]θη ἀδπλὺ τυ 0}}} ΚΙΔΓ, 
απὦ ΚΙΑΙ δυο, ἀδίβ 8186 ἴπ ἴδδίεσ ΑὈΟ]ρο ΠδῸ ἢ ΘΙ ΔΘ Ὀ6- 
παΐχὺ 51π4. 

» ΟΣ -- 80 ψγοπαρὺ (ἋΟΓ [ΘΘ6Υ οἷηὴ --- ἰπ δΌθηῃ ἀἸθβοὰ ΒΌΟΘΝ- 

βίδθοθη Κ᾽ βίθιην τηλδίθη χυγίβομθη ἀθη 6] Θ ΚΟΒ - Ο]οββθη σ] ΟΣ δἱη 
ΘΟΒΟ]οη σὰ Κα] πδομοβ (Βγιμῃ. 1 590) ᾿Επιδαίσιον οἷκον (ΕΚΙ]. 484, 4): 
ὙΟΥ]ΟΥ ΙΔ ἀα ποῦ ἀθη ρθη τη ΐῆϑαπι ρου μθ μη Εδάθῃ Ὁ“ 
ΕΠπ6 πᾶπογο Ῥγάϊαηρ ἀ6γ Ο]οϑβθ δῦ ἀμνθυιηθὶ ἀ 0 ἢ. 8316: Θη βρυιοδὺ 
ζυηϑοηϑὺ πισΐ, 10 416 Ο]Ἰοββοη ᾿“λώπηξ, Ἐά, Κυνοσουρίδες ἄθῃ 88 

1) ἀντίστοιχος ὡς ἀϊα Ηδηἀβομτ πδο} ΑἸ]Δη. ἀπ Βϑηᾶ Ἠαύΐθ ἀδὺ ουϑίβ 
ΠΟΏΓΧΟΙΌΘΥ ΟὟΘΥ ὈΘΒΒΟΥ ΑΓ ὙΟΥΆΒΒΟΥ ἀδ8 ϑιησηα τὶθάσγῃο], ποὺ τ] θση οΥ 

ἀϊ1θ8 ἵτὰ Βυομβίδθθῃ “44 δἰ ηζαίΐσασοη σοάδομίο: ΑΝΤΙΓΤΟΙΧΟς. 

9) Αἴὰ Βαπὰ εδὐθῃξ ἄδβ Ζοίομεη ἢ. δβ ἰϑὺ ἀθσ Βιοβὺ ἄἀθὺ διοῃ ἱπ ἀθπὶ 

Εὐγτο]. αυάἀϊαπυμπι δυῆρ, Ὀαρορηοηάθη Κρ] ὍΜ. Ὅϊ6 υπυλύο] αν Ὀδπαΐζίθῃ 
Θυ6 116 ᾶσΘη ὈΥΒΡΥΪΠΡΊΟΙ ἴῃ ἀϊ6βθπὶ ΘΥΚ ΘΌΘΠ8ο0, ΨΜ10 πὰ ἄσδπι Εὐγτιο]. αυά. 

ὈοΖθιοβποὺ. ϑρᾶνοσ 6 ]θὴ 416 υηγογβίδπαθῃθη Ζθισμθη τηθὶϑῦ δὰ8 υπὰ δπάθσο 

88 ἀορτὴ Τοχὺ 860] θϑὺ χϑὈ!]]Ἱαθῦθη Απραῦθῃ (ν16 χρῆσις ᾿ἡριστοφάνους) ἰγαΐθῃ 8 

ἴχ 836116ό. -- 10 αὐγσοη Βαδίθ δὺβ ἀδσ υταξδηρτοίομοσοα ψουίασο ἀ68 6- 
ποίυβ 4, αἷθ ῳθηΐζ σοὺ Ομτδτηθσβ Ηϊηγοῖβ ἰοῦ Ὀδδομίοί μαί, μομβὄσθη, Μ|ὶθ 

ΒΡΟΥ Ζὰ ΟΥ̓ ΘΊΒ6Ὲ ἰβύ, οἰ Υ Ηδηἀβορσιῦ ἀ68 ΥἹ. Φδγβυπάογίβ δη. 

.-.᾿ 
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ΘΓΒΔ]ἔΘΏΘη ΟΒΟ]Θ, Βέδπημηῦ 8180 88 ΔΠάΘΓΟσ Θ6116: [ἢν ἔο]σὺ ππ- 
γα λὐξο] ΡᾺ, οἷπθ ΟὙΌΡΡΘ 580 }} 10} ΖυΒαΠ ΘΠ ΘΒΟΥΊΡΟΙ ΟἼοββοη Ἔρανος, 

Εἰλαπίνη. Εὐωχία!). Ὠϊ16 δομοιάσηρ ἀἴθβοσ Αὐυδϑάγοκθο νγχὰῦ ποϊὶρ 
Ὀ61 ἀοὁγ ΕἸΥΚΙβσαπρ στοὰ Οαγ88. 1, 226 τίς δαίς, τίς δὲ ὅμιλος ὅδ᾽ 
ἔπλετο: . εἰλάπιν᾽ ἠδ γάμος; ἐπεὶ οὐκ ἔρανος τάδε γ᾽ ἐστίν. 

Ηϊοσδὰ Κηΐρη 816 δῦοῃ Αὐμοπαῖοβ Υ1Π 862 ἢ ΗΕ, γϑιο μοῦ τοὺ ἄθῃ 
ΕΚΙοΑΙ ἴθ ἀον δ, ΒΘηἤΟΪ6 τ]ὸ ᾿π ἀ6Γ Εἰὐγτμοϊορία ἀρθγθι μβυτησαῦ 
υπὰ 1η Ἰοὐζίογου ΒΟΤΟΒΪ νὸὴ ἀθη ὍΘΙ Εἰ υδίαν 058. οἰὐουίθῃ Αὐ{οἰβύθῃ 
ὙΙΘῸ γΟΠ ὉΠ56ΥΘ ΘΟΏΟ]]Θη ΔΌνΘΙΟΐ: 

Αἰδρῃ. 
Ἔξρανοι δέ εἰσιν αἱ ἀπὸ τῶν 

συμβαλλομένων συναγωγαί. ἀπὸ 

τοῦ συνερᾶν καὶ συμφέρειν ξἔ- 
χαστον. -- ' 

Τὰς δ᾽ εἰλαπίνας ἀπὸ τῆς 

ἐν αὐταῖς παρασκευῆς καὶ δα- 

πάνης. λαφύττειν γὰρ καὶ λα- 

πάξειν τὸ ἐκκενοῦν καὶ ἀνα- 

λίδσκειν........- τὰς δὲ τοι- 

αὐτὰς εὐωχίας Αἰσχύλος καὶ 

Εὐριπίδης εἰλαπίνας ἀπὸ τοῦ λε- 
λαπάχϑαι. λάπτειν δὲ τὸ τὴν 
τροφὴν ἐχπέττειν καὶ κενούμενον 
λαγαρὸν γίγνεσϑαι, ὅϑεν ἀπὸ μὲν 
τοῦ λαγαροῦ ἡ λαγών ...... ἀπὸ 

ὃὲ τοῦ λαπάττειν λαπάρα. --- 
Τὰς δ᾽ εὐωχίας ἐκάλουν οὐκ 

ἀπὸ τῆς ὀχῆς"), ἥ ἐστι τροφή, 

ἀλλ’ ἀπὸ τοῦ κατὰ ταῦτα εὖ 
ἔχειν. εἰς ἃς δὴ συνιόντες οἵ τὸ 

ϑεῖον τιμῶντες κτλ. 

ΕΚκΙορ. 

Ἕρανος" ἀπὸ τοῦ {συνδερᾶν 

καὶ ἐπιϑυμεῖν συνεισφέρειν τι 

{τοῖς φίλοις) καὶ εὐωχεῖσϑαι (ετ- 
σϑπητὺ δὰ Εὐγτηοὶ. ρϑῃ.). 

Εἰλαπίνη: ἡ εὐωχία ἀπὸ 

τοῦ δαψιλῶς δαπανᾶν. λάπτειν 

γὰρ τὸ ἐκκενοῦν, ἀφ᾽ οὗ καὶ λά- 
παϑος, κενωτικὴ βοτάνη, καὶ λα- 

γόνες" ἐχκενωμέναι γάρ εἰσιν, ὡς 

πλευραὶ ἀπὸ τοῦ πληροῦσϑαι. 
Εἰὐγταο!. σοι. Ὁμτη] 6 10} Ὁ ὩΔΟΝ 
οἰπθῖα Εὐἰχοοσρὺ δὺ8 ἀθτπὶ Β οἰοτσι- 

Κοη: ἢ τὴν πολυτελῆ εὐωχίαν 

παρὰ τὸ λαφύσσειν ἢ λαπάζξειν, ὃ 
σημαίνει τὸ ἐκκενοῦν καὶ ἀνα- 

λίδσκειν. 

Εὐωχία᾽ ἀπὸ τοῦ εὖ ἔχειν, 
ὅτε ἐπὶ τὰς τῶν ϑεῶν παρα- 
γίνονται τιμάς. βέλτιον δὲ ἀπὸ 
τοῦ {τὴν ὀχήν, τουτέστι) τὴν 

τροφήν, ἡμῖν εὖ ἔχειν" καὶ γὰρ ἡ 
παροχὴ ὅτι (ἐπὶ (οα.) πολλὴ ὀχὴ 
πρόκειται. (τὴν ὀχήν. τουτέστι 
ἔθ} δυο Εἰἰγτμο]. ρ6η.) 

ὙΙν στ ΒΒ, ὙΙ6 ΘΙ ΙΣ 51:60} ΔΓ γὸπ Αὐμθῃδῖοϑ υἱϑ] θδαπαὐζίθ 56- 

Ἰοαῦκοϑ πὶ ἀθῃ σου ἨοΙμοΣ οὐδ βηΐθῃ ΒΕ Θϑίῃ ἢ ]θη Ὀοβοδ δ ιρσῦ, ὙΙΓ 
----  .-  -. ------.-.ὄ - 

1) ΕἸΏΣΘΒΟΒΟΌΘΙ 180 Δ] γάρ 8 61 Π6 Ε1ΘΥ πλοδὺ Βἰηρσομὄτισο 6]ο880 ᾿Ενιαυτός. 
2) Εἰ δηάθσθβ Β618ρΡ16] ἀδίν, ἀδ.8 Αὐμβομαὶοβ Ὀθ1πὶ Βοηυΐζθῃ Βθῖηθ γ Φ06]]Θ 

16 γσὸρ ἀἴθβοσ σουογίθμθ Εἰὐγτη ]ορὶο -- ἃ ἀοομ οὗνϑβ 56] θϑίβηαισκοῖῦ ζὰ 
Ζοῖσθι --- ὈΘνογζυχὺ, 8166 ἴῃ Εχκυγχβ 11]. 
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ΚΟΠΠΘη 861η6 Νοίχαηρ, ἀϊ]6 Εὐγλο]ορΊθ ἀυγοι ο᾽πθ ιο  δγβί}}]6. κα 
σθῦθη: δυΐ 1ἢῃ ὙΘΙΒΘη ἔθυηοῦ α16 ΕἸ γτλο] ρθη ἀογ Κῦγροσίθιθ, δαΐ 

1ἢπ μα] ἢ α16 θ61 Αὐμθπδιοβ ἔοϊσοπαθ ΕγΚΙάσαηρ ἀογ Οδέξογπαπιθη 
“Μναῖος, Μεϑυμναῖος, Εὔιος, ᾿Ιήιος.ἢ) ϑοχο!! ἀθὺ Αὐβθῃδὶοϑ- 

ΑΡβοδβηϊ 818 416 ἄγϑὶ Κῆρ] ἢ νου γζίθη Ο]οββθη ἀογ ᾿Εκλογαί ψ6- 
Ὠδτθῃ --- 6 ἴγα θὴρ 1 Ἰούχίθγθῃ 4168 18 δα ἢ νου]δηρὶ --- 
ἄθια 6] θυ οβ. ΖἝἊαίς πὶγὰ ΒΙΘΥ πιολὺ ογεϊᾶγέ. Ὑἦο ἀ68 νοχί οὐγ- 

πο] ορ διοσῦ πὶγα, νου ηαθὺ 68. 510} ᾿τητηοΥ τηϊὺ δαίνυμι, δαίομαι οἰ ἢ 

6116. ΑὐοῈ 6] θυ Κοβ, 861 08ὺ θηη ΘΓ ΓΚ] ἢ α16 ΤὨΟΥοΙῦ ὈορΊηρ, 
ἄθῃ ΑἰκκΚυϑαύϊν δαῖτα τιἱῦ δίαιτα ἴῃ ὙοΙθπάππηρ Ζὰ Ὀγηροη (Αὐδμθη. 
1.248 --- Εν. 20 Μ.), Κοπηΐθ νϑηϊρβίθηβ 416 166 ΑὈ]οιθαης πΙοὰὺ 

Ἰσπουθσθη τὸ δὲ ἀπὸ τοῦ δαίσασϑαι λέγειν βιαιότερόν ἐστιν. ἴηι ἀϊαΒθῃ 
ΖΒδΙ τ μμδηρ σοι ῦγἑ, 485 Κ8}}Ππηδο ῃο8- ΟἸδὲ 1ὰ ἀν (]οβ86 ᾿Επιδαίσιον 
οἶκον. το Βίθι ]ὰπρ τοῦ Ἔρανος πὶγα ἀῦγο ἄθη Ηοπθγνυοσβ οὐ κἰᾶσὺ υπὰ 
ἀΟΥ ζϑηζ ΑὈβοβηϊ ΕΚΙ. 434, 4--16 (αἱ Αὐβπδῆτηθ νὸπ 484, 18) 
σοὺ τη Ἰούχίου [1216 δὰΐ ἄθη Οαγββθο- Κοσατηθηΐαγ 468 ϑ6]  οβ Ζυγῦοκ. 

ΙΓ ΖΙΘΒΘη βοΐοσὺ ἴῃ Κἄγχθ 416 πιο ἀππιοβέιζοη ΕὈΙρΟΥΌΏΡΘΗ. 

ΘΘΙΘΌΚΟΒ- δῖ μθη ἔΘ]Θη 1 ἀθη ὙἹῸΓ οὐβίθῃ Βυομϑίαθθη: ἴῃ Ε' απιξα[βὲ 
ἀδβ βθίθυκοβ - Εχοοσρύ 8:90 γ 4388, 24--.4ἀ80, 15, ᾿ΔΕΥΒΟΒΘΙΠ]Π]Οἢ 
δ ἢ 4883, 22, 28 πὰ ποηϊρϑίθηβ 4850, 10---24. ἴῃ Ζ 5.6 8ογ 448, ὃ 
18 10, τνδαγβοβ 10} 442, 3ὅ--443, 4 ἀπὰ 448, 11---2΄. ὰ Η 
Βίομον 444, 16 ((]. ᾿Ηώς ταὶ. ἝἜσπερος) 18 446, ὅ, νγϑ ΒΟ ΘΙ ]Π10ἢ 
δ 0} 440, 60---ΤΟ; ἴῃ Θ᾽ ἰδὺ ἄδγ Απηΐβηρ βίομον 440, 29, ἀδ8 Εμαθ 
ἘΠΒΙΟΒΘΓ; ἀ060}} ρσομογέ τυϑῃγβο 6! 10} α]οββο Θίν (τρ]. ᾿Ηϊών) ποοὶ 
ἄθπι ϑθθακοβ, ἀθββθὴ θα [ἢ οὐϑὺ 449, 21 βο}] 1 ίβοη 1888. Πη 
Βυοβμδίαθθη 1 ιδὺ 450, 4---451, 24. Πἶγ ΒοΙθα Κοβ ρμοβιομουί, δἴγ Καὶ 

402, 29--4δή, 28: ὉΠΒΙΟΒΟΙ Ὀ]ΟΙδὺ πὰ αἀ16 Κυγζο (]Ἰοββ Κράσπε- 
δον 401, 24, τ  ]οῃ6 τϑ βομϑ 10 ΘΡΘη 8115 ἄρα 6] θα ο8. Ζυζὰ- 

ὙΘΊΒΘ Ι8ὺύ. Ὗοπ δ δὴ 51π4 Βδίμθῃ ποῦ ἸΠΘὮΥ πϑοιγθῖβθασ. ΥΝῚΓΣ 
Θγ Βα] ύθῃ οὐσγα 150. πὰ ΕὙαριπθηΐα ἀ1 6865 Ὑσδιμτα δύ! Κουβ. ἢ) 

50ο ΜΙᾺ Β6]θα κου ΕΓ ὯΠη8. ΖΓ ψγθιθαγθη ῬουβΟ ΠΟ κοῦ; σοῃ 
ἄθα Ὑεγκο περὶ ϑεῶν Μιὸ γ0ὴ 861η6η ψ,ΔΙΠΠΊ Δ ΒΟῃΘη [ΓΘ ὮΓΘη 
θΙΠΡἔδηροη ΜΙΓ ΒΗΒΟΒΔΆ]ΟΠ6 ΒΟΥ ὑπὰ Ηοϑπαηρ ϑὺ γουμδηάθῃ, 

ΠῚ ἢ ΨΩΙ. βυϊβογάθστη Αἰδθῃ. Π| 40 Ο -- ΕἸ. 78 Μά]]ου. 
2) 1686 Εὐαριηηθπίθ 81πὰ ἀδηη παύγ! ὁ δὰ8β ἄθη Εν ] οσῖκὰ (Ὀθζυν. δὰ8 

ϑ1 88) ζὰ ογράπζοῃ. ΝΙοὺ Ἑλένη" διὰ τὸ ἑλεῖν τοὺς νέους (ΒΚΙοσαΙ 488, 21), 
Βοπάδσῃ Ἑλένη" [(ἡ ἡρωϊς)] ἢ διὰ τὸ πολλοὺς {νέους ἑλεῖν τῷ κάλλει᾽ ἢ ἡ ὑπὸ 
τοῦ Τυνδάρεω ἐν ἕλει, ὅ ἐστιν ἑλώδει τόπῳ ῥιφεῖσα, ϑείας δέ τινος προνοίας 
τυχοῦσα καὶ ἀναληφϑεῖσα ὑπὸ ΜΠήδας᾽ ἐκ τοῦ ἔλους οὖν Ἑλένη ὠνόμασται (Εἶγτα. 
βου.) ταυβ ἀΔ8 ΕὙρτηθηῦ ἴῃ ἀδὺ ἀγηροπὰ πούνοπαϊσοη Νουδυθραθθ ἀδΓ 

ΘΘΙΘΟΚοΟΒ- Εσαρταθηΐο Ἰδαΐθη. 16 τηυὑβοϊορίβοιο Τυδάϊδου οιαρίδηρσί, ΒἸΘγάυγο}} 
γἹ6]]6ιοὺ Ὑνοτὶ ἢν 8. 
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ἀδίθ ὑπΐοσ ἀθῃ ΖΘ Ἐ]γΘΊ ΟΠ ἢ ἈΠΟΠΥΤ͵ΩΘΙ) ὈΥΖΘΗ Ι ΠΙΒΟ 6 Εἰ χοουρύθη ΠΟΟἢ 

ΘἿἢ ΟὝΘΙ ἀ848 Δ πΠάθΓΘ δαΐ 1ῃπ ζυγοκρθμθηάθ σαοίαπάθη ψισχα : αἀ16 (]Ο886 
Ἡρακλῆς Ὀοπνοιϑὺ 84, ἀαίθ σοπϊμϑῦθηβ 616 ΒΘ: ΠῸῚ ΘΟΒΤ ἤθη ΠΟΟἢ 66Πὶ 

ΟΠΟΙοΟθΟΒΚοΘ σουρθίοροῦ δύ. Εἶπθη, 816 ΓΙ ηρθ 8 ΠΊΘΓΎῸ}1] ὙΘΓ- 
Κἄγχίοπ πᾶ ρογαγροιἑθίθη Αὐβζὰρ 88 ἀθυύβθί ὅθ σίδαθα 10} ποοὴ 
πὰ ΧΙ. Φαμγμυπάογέ πϑορυγθίβθη χὰ ὔμμθη. 6 δ}! 6Γ ὑη8 ΑΠΪαρθ 

Ἐπ Αγὸ ἀογ Ἐχλογαί ἸΠΆΓΟΥ οὐκϑηπθη Ἰδὲ, 861 68 ψοϑίαυιθι, 61 

ὙΘΠΙΩ ΥῸΠ ἄθπι ρογδάθῃ αρο ἀθὺ [Πηἰϑυβαομαπηρ ΔΌΖυΒο "δ ἔθη. 
Παΐίβ ἀ16 ϑέθιαπρ ἀογ ΟἸοββθη ἴθ ἄθη ᾿Εκλογαί Μθηϊρβῦθηβ ΖΌΙη 

7611 ποοῦ ἀθ. γϑργάηρ!ομοθη Αποσγάπαηρ 61 6] οΟΒ. θη ΐθρυοῦ, 
χοϊχίθη 416 (Ἰοββοη Ἐπιδαίσιος, Ἔρανος, Εἰλαπίνη,. Εὐωχία. )}16 

ΔΌΓΪΟΙΣΕ ἀογ Εγιμοϊορίθη ἀον Κὄγροσγίθ]α Ἰθασὶ ἀοὺ Αὐβομηύ 458, ἡ 
018 16 Κεφαλή,. Κόμη,. Κανϑός, Κύστις, Κέρκος, Κοτύλη, ται 
ΜΘ] ομοὰ 400, 4. ὅ ᾿Ισχία, ᾿Ιγνύη υαπὰ 48], 19 ---22 ἼἼΖουλος, Ἰνίον 
Β0. 16 447, 6. 7 Θρίξ (8ο ΝὶΓ Θρίναξ Ζὰ Βοῆγθι θη), Θέναρ τὰ γ67- 
αἰθιομθη βἰπά. οη Οὔδῃ πδὸ} ἀπΐθῃ ὑγαγθη ἀ16 16 ον δαΐμοζδῃ]} 0. 
ΕΒ Ιϑῦ αἴ 6βεὶθο Ογάμυπρ, σγθ]ομθ οσαποθ ἀπὰ Μοϊθέϊοβ Ὀθἔοϊ ρθη: 1ῃ 

Ἰ646 Υ 580] 10} σοοταπούθη ΕΠ ΥΠΛΟ]ΟρΊ ΘΒ] Πρ ὙΑΥ 516 5861 08ὕ- 

γογϑέδη 16}. ΑΒΉ]ΠΟμ6 ασγάρραη θ1]4θη ἀϊθ Εὐγπλοϊορίθη ἀθγ αδέξου- 
πϑηθη 443, ὅ--18 Ζεύς, Ζαγρεύς πὰ 444, 2]--445, ὅ Ἥρωες, 
Ἥφαιστος, Ἥλιος, Ἥρα. Μδῃ Κῦπηνθ δηπθῆσηθη, δα 61Π6 8]ΠρΡΌΤΩΘΙΠΘ 
βοβδι ἀυμηρ, ον ΚΊδβϑθη σοδυθ! μοῦ ΥΥ οβθη (Θεός, ΖΔαίμων, ἬἭρως) 5616π 
φαηδοηϑὺ ἀ16 ΝΘ ἄογ αδέξοσ, ἄδηη ἀ16 ἀογ δύθπηθη μοίοὶσὺ (πδῃ 
γοΥ θη 6 οὗνγα 416 ὨΙΒΡΟΒΙ 0 γο ΔΥΤΟΒ αηξηιι. γΩΥ. αἸυΐη. Βασι ΧΥ 

πα Εν 6] θυ κοβ ΕΚ]. 456, 11---24 τηῇῦ ϑίοθϑιοβ ΕΚΙ. 418, 18 ΕΞ Ὑν.. 
Νυῃ Ὀαβιίζοη ΜΓ ἄἀθη Απίϑην Θ᾽ η68 5Δο} 10 ἢ ρθϑοσγαποίθῃ τηθ- 

ἰγβοθθη Εἰ γι] ορΊκοαπ στοὸὰ Φομδηηθθ Μαυσορυβϑ νσὸρθ Εποδμαῖΐα, 

6 0168 Παράγάθ (ΑΒ δ8η4]. ἃ. αδύξιην. (65. ἃ. ἡ 155. ΧΧΥΠΤΙῚ ν. [ΧῚ 
ὭΒΟΠ ΘΙΠΘΙΓ γὸ 5ῥαἀοιηυπα μοΐογυ σίοη ΑἸ ΒΟΥ 808 Ἰαπρσοη Ηδπηά- 
ΒΟ τ θη οαϊοσέ, ΔΌΘΥ πιοῦῦ Ὀοαγθοιίοὺ Βα. [2)6Υ Βρϑαυθι  οῆκοιῦ 

ΠΑΙΡΘΓ ἀσγαοκθ ΙΘἢ ἀ848 Καϊσθ δ ΐζοῖς πὸ} ἄθπι Ασομθίγρυβ, ἄθτι 

[ὰγ. ΠΥ 1 (αὺ5 ἄρ Απΐδηρ 465 ΧΙΝ. ΤΔΕγΒυμ ογίβ), ΠΟΟἢ Θ᾽ ΠΑ] 8Ὁ. 
Τοῦ ἁγιωτάτου μητροπολίτου Εὐχαΐτων κυρίου τοῦ Ἰωάννου 

ἐτυμολογικὸν ἔμμετρον τῶν τῇ ϑείᾳ γραφῇ γνωρίμων ὀνομάτων. 

τὰ κατ᾽ οὐρανὸν καὶ ἀέρα 
Θεὸς κατάρχει παντὺς ἔργου καὶ λόγου. 
ϑεὸς διήκων τῶν ὅλων ποιημάτων 

φϑάνει παρὼν ἅπασι καὶ δοκεῖ θέειν" 
ὡς παντεπόπτης ὧν ϑεᾶται τὴν κτίσιν. 

ὃ αἴϑει τε πᾶν ῥύπασμα καὶ πυρὸς πλέον. 
ὃν προσκυνεῖν δίκαιον, οὐ κρίνειν ὅϑε!. 
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Τοὺς δ᾽ ἀγγέλους ἄδοντας οἴδαμεν λόγους, 
ὧν τὰ Σεραφὶμ καὶ Χερουβὶμ οἵ πάνυ" 
ἀμφοῖν δὲ τούτοιν Εβραῖς κλῆσιν νέμει, 

10 οὗς ἐμπιπρῶντας πᾶς σαφηνίξων λέγει, 

τοὺς δ᾽ αὖ κραταιᾶς σοφίας ἐπωνύμους. 
Ἔκ τῶν καϑ᾽ ἡμᾶς δ᾽ οἱ ϑεοῦ ϑρόνοι ϑρόνων, 
οὃς καὶ ϑράνους λέγουσιν ὡς ἐπηρμένους, 

ἄνω ϑεωρεῖν προτρέποντας τοὺς κάτω᾽ 

διττὴ τριάς, ληπτὴ δὲ τῶν σαφεστάτων. 
Δαίμων δαήμων καὶ πολλῶν καχῶν ἴδρις. 
Τὸν οὐρανὸν δ᾽ ὅρον τις ἴστω τῶν ἄνω, 
ὁρῶν ἄνω τε τοὔνομα γνωριξέτω 

ἄνω τὸ κύκλῳ πᾶν νοῶν τῶν ἐν μέσῳ 
καὶ πᾶν ὅλον τε καὶ πόλον κεκλημένον 

καὶ στερέωμα τοῦ φύσει ῥυτοῦ στάσιν. 
᾿Δστὴρ δὲ σύμπας ἄστατον τρέχων δρόμον, 
στηριγμὸν ὥσϑ᾽ ἥκιστα λαμβάνειν ἔχειν. 

Λοξὸς δ᾽ ἰὼν ἄλην τε πάσχων ὡς πλάνης 

ἔοικεν ἔνϑεν κλῆσιν ἥλιος φέρειν. 

ἕλην τε πέμπων ξωπυρεῖ ϑάλπων κτίσιν. 
ἄλλος δ᾽ ἀολλεῖν ἅλιον τὸ πᾶν λέγει, 

ἤτοι συνάπτειν εἰς μίαν κοινωνίαν, 

νέμοντα πᾶσιν ἐμμελεστάτην κρᾶσιν. 
80 Τῇ δ᾽ αὖ σελήνῃ πᾶν ἀεὶ σέλας νέον 

τὸ νῦν τ᾽ ἔλαττον πρὸς τὸ τοῦ χϑὲς ἢ πλέον, 
ἣν μηδαμοῦ σῴξουσαν εἶδος ἕν μένον 
μήνην καλοῦσιν" ἀστατεῖ γὰρ τὴν ϑέαν. 

Στέρησις ἡμῖν ἡλίου φωτὸς νέφος. 

ἐλαύνεται δὲ καὶ συστέλλεται νέφει. 
Βοὴν βιαίαν βορέας πέμπει ῥέων, 

νότου νοτὶς δὲ γῆς νεάτης ἐκ ῥέει, 
ὦ κλίματι νένευκεν ἡ κόσμου ϑέσις. 
ἀπηλιώτης δ᾽ ἀντὶ φι πὶ λαμβάνει. .... 

ἐχεῖθεν ἡμῖν ἠπίως ἐπιπνέων, 

ξῳωὴν δὲ ῥδάστην ξεφύρου πνοὴ φέρει" 
ἄλλους δ᾽ ἀνέμους αὐτὸς ὁ χρήξων σκόπει, 
ὧν, ὡς ἀέντων ὑγρὸν ἢ ξηρόν, μένος 
κατηγόρησαν οἱ πάλαι τοὺς ἀνέμους. 

10. τοὺς μὲν π. ΚαΙ068]. 18. ϑρανὺς 16. μακρῶν ἅλοΥ πολλῶν 17. ἴσϑω 
28. ὦσϑ᾽] ὡς, νἱ6]]6᾽ομὺ ὃς λαμβάνει 21. ἀολεν κ2 9. κράσιν Οοαά. ταχηθγ. 
81, νῦν δ᾽ υμὰ τὸ τε γϑὲξς 86. συντελεῖται υπὰ ἀν εν καλύπτεται. Ὑ]6]]οΙ οι 
ἐλαύνεται γὰρ 88. ὦ] οἷ: 89. Τιὔἴοςκα οὐκαπηῦ γοη Καὶθα]. 41. δὲ]τὲ 42. ἄϊλος 

1 σι 

2 Φ 

Ὁ σι 

ὧϑ ῶι 

4 Φ 
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46 Ὕει δρόσον ῥέουσαν ὃ κρατῶν ὕδωρ, 
ἀὴρ δ᾽ ἀεὶ ῥεῖ καὶ ῥυτὴν ἔχει φύσιν. 
Πῦρ γῆ τε, ταῦτα τὰ στενῶς κεκλημένα 

στοιχεῖα διττὰ κἀνόμοια τὴν φύσιν 

τετρακτύος μὲν ἀκρότητες τῶν ὅλων, 
60 Ἕλληνι δ᾽ οὐ ϑέλοντα κρίνεσθαι λόγῳ᾽ 

κλήσεις φέρει γὰρ βαρβάρους παλαιτάτας" 
κἂν τῶν καϑ᾽ ἡμᾶς γῆν τις ἐχκρίνει μάτην" 
τὸ γῶ γὰρ αὐτοῦ τις τόπος χωρεῖν ἔχει" 

ἄλλως τε λέξις συλλαβῆς μιᾶς τόκος 

56 φεύγειν δοκεῖ πως τὴν ἔρευναν τοῦ λόγου. 

αἰτήματος γὰρ γραμμικοῦ φέρει λόγον, 
ἀφ᾽ οὗ πρόεισι καὶ πρὸς ὃ βλέπει πάλιν 
τὸ συμπέρασμα τοῦ προκειμένου λόγου 
τηροῦν ἐκεῖνο πάμπαν εὐθϑύνης δίχα" 

60 ἀρχὴ γὰρ ἀρχῆς οὐδαμοῦ φαίνει πέρας. 

Αἰϑὴρ πυρὸς ταμεῖον. ἢ πηγὴ πλέον. 

αἴϑειν ἀλύπως καὶ πυροῦν πεφυκότος" 

τοῦ δ᾽ ὕδατος ϑάλασσα ϑησαυρὸς πάλιν 
τοῖς ἄσσον οὖσα ϑαῦμα τοῖς χερσοτρόφοις 

66 ἄγει πλέοντας ἐγγίσαι τοῦ ϑανάτου. 
πέλας δὲ γῆς πέλαγος εἷναι δεικνύει" 

ἀϑροῖ ποτοὶ δὲ ῥεῖϑρα ποταμῶν ἅμα" 
ὕδωρ δ᾽ ἐφεστὸς ἐν λίμναις λίαν μένει" 

πηγὴ δὲ τῆς γῆς ἐστι πιότης φίλη. 
10 Ὄρος δ᾽ δρατὸν ὄμμασι καὶ μακρόϑεν᾽" 

ἄνω δὲ βαίνει βουνὸς ὡς πρὸς αἰϑέρα" 

ἔδρα δ᾽ ἔδος τε τῶν ποδῶν τὸ πεδίον. 

Ὁμοῦ βρίϑων ῥοῦς ὄμβρος ὑψόϑεν ῥέει. 
ὁ δ᾽ ὑετός πὼς ὕεται σαφῶς ὕδωρ. 

τὸ χιὼν δὲ χεῖται καὶ κάτεισιν ἀϑρόα. 
βοίϑει χάλαξα καὶ χαλᾶται σὺν ξέσει" 
σφοδρὸν χρύος δὲ συμπεπηγὸς ὡς ἅλες 

ἐξάλλεται κρύσταλλος ἐκ τῶν ὑδάτων. 
ἀὴρ παχυνϑεὶς ἐκ ψύχους τίκτει πάχνην. 

80 πάντη δὲ νεύει πνεῦμα πᾶν χύδην ῥέον᾽ 
φύσις γὰρ αὕτη. καὶ καταιγὶς ὑψόϑεν 

πρὸς γῆν ἀΐσσει καὶ κατάγνυσι σκάφη. 

40. ὁ κρατῶν: ἀοὐὐ ὃ. κἂν τοῖς ἐὰν τορϊογῦ ἴῃ ἀἰοβοῦ Ζοὶ ἀθῃ [π- 
ἀϊκαῖιν. θῦ. ἐγγύς τε, νετΌ. ν. ΚΑΙΡΕΙ. 67. ἄϑρει ποτὸν, ἀΌΘΥ εἰ ἄρον Παβαγ. 
ὑ8. ἐφεστὼς μένειν 11. ὡς ὥλας. Ζνοιῖ ΕΥΚΙ σα σοη βἰπαὰ νρϑυθιηάθῃ. 
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ϑύει ϑύελλα συστροφαῖς ἑλιγμάτων᾽" 
λίαν δ᾽ ἐλαύνει πάντα λαίλαπος βία. 

8ῦ ὁμοῦ δ᾽ ὁμέχλη σὺν γνόφῳ χαλωμένη 

κατασκεδάξει τὴν ἀχλὺν τῶν ὀμμάτων. 

πρὸς γῆν νιφετὸς δ᾽ ἵεταί πως ἐκ νέφους. 

δρόσος δ᾽ ὅσον τι μικρὸν ὕδατος μέρος" 

ψεκὰς δ᾽ ἑκὰς πρόεισιν ὀψὲ καὶ μόλις. 

90 στρου πεσόντος ἀστραπῆς δοχεῖ χύσις" 
ἀστεροπὴ γὰρ ὄὕψιν ἀστέρος λέγει" 
παρατριβῆς ἔξαψις οὖσα τῶν νεφῶν. 
βαρὺς δὲ δεινῆς ὠτὶ ὧν βροντῆς κτύπος" 
σύρρηξις οὖσα τῶν νεφῶν οὐ μετρία. 

96 σκηπτὸς καὶ πρηστὴρ ἐμπιπρῶν οἷς ἐνσκήπτει 

πόρρω φέροιτο τῶν ϑεῷ προσκειμένων, 

μεϑ᾽ ὧν κεραυνός. πῦρ ἐναύων εἰς κέρα. 

τόνον δὲ τόξον ὀξὺν ἐν βολαῖς ἔχει, 
οὗ σχῆμα λαμπρὸν Ἶρις ὑψοῦ δεικνύει, 

100 ἣν ὧδέ φασιν οἷα ποικίλην τάχα 
μορφὴν ἱεῖσαν ἐκ νεφῶν τῶν ἐν ῥύσει. 

Φωτὸς τὸ φῶς ἔρημον, οὐ φαῖνον πόϑεν. 

σκότους τόπος τίς, οὐδ᾽ Ἰὼβ (ταὶ. 88, 19) εἴρηκέ που᾽ 
σκιὰν δ᾽ ἂν αὐτὸ συμβάλοιτό τις τόπου. 

106 Ὁ δ᾽ ἐνιαυτὺς αὐτὸς ἐν μέσῳ ἑνί, 

τὸ πᾶν ἕν αὑτῷ τοῦ χρόνου περιστρέφων. 

ἐπώνυμος μήνης δέ πως μὴν εἰκότως. 
ἑπτὰς δὲ σεπτάς, οἷα σεμνὴ παρϑένος. 
ἧς ἑβδομὰς γόνος τις εὐλογημένος. 

110 ὥσπερ κέκαρται τμῆμα καιρὸς ἐκ χρόνου. 

ὥρα δ᾽ ὅρος τις τῶν μερῶν τῶν τοῦ χρόνου" 
τὴν δὲ γραφὴν ἄλλος τις εὐθύνει λόγος. 
ἡ δ᾽ ἡμέρα τίς; ἥμισυ χρόνου μέρος" 

ἡ νὺξ δ᾽ ἄδηλος κἀνθάδε ξζοφουμένη. 
εἰ μὴ πρὸς ὕπνον, ὡς λόγος, νύσδει κόρας. 

τὴν δ᾽ ἑσπέραν νόμιξε τῆς ἕξω πέρας. 
τὸ πρωὶ δὲ πρόεισιν οὐκ ἔχον λόγον. 

11 οι 

87. διέστη πᾶς δ᾽ ἴεται νοΥΌ. ΚαΙΌΘΙ. 90. Ι6]]6Ιοῦ ἀστραπῇ Οοά. 
91. Απι Βαμπὰ λέγω, ναὶ. 66. 92. τοῦ νέφους 98. ὠτίων 9ὅ. Ὑ᾽᾽6]] οι ομὺ 
ἐμπίτνει 96. προκειμένων 98. τόνον] μόνον. Βοὶ ἀδογ ΕΥ συ ἀθὺ [τ|8 
σοὈτδυομίθ ἀν Αὐἴογ α16 οχία τόξου σχῆμα υπὰ οΥἰκ]ᾶγία ἄδμοῦ ἀ16 ΑὈ]οιζυην. 
102. οὐ] οὗ 108. τόπον 104. Υεὶ. Βα51]. ἤδχδδϑυῃ. 11 ὅ. 1071. δὲ πᾶς 
108. ἑπτὰ 111. ὠρος τὶς 114. κἄνϑα δὲ. ἐνθάδε γοϊχι. Υα]ὶ. 102. 
111. 70}. μΒαὺ νοὶ Ευκ] συ ρσοα (γοη προϊέναι πὰ , μι Ὁ]  ὑθαγ, γγ 61} 6181} 10) 
ΠΔΟΝ ΒΟΟΣ ασσομηποιὺ νοστηθηρσί. 
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Ἔαρ δ᾽ ἑὰ ὀρνύει τε καὶ ῥεῖ πλουσίως, 
τουτέστι χρηστὰ πάντα καινὰ δεικνύει" 

120 ϑέρος δὲ ῥᾷάστην πᾶσιν ἐμποιεῖ ϑέαν" 
χειμὼν δ᾽ ὁμοῦ χεῖ ῥεῦμα σύμπαν ὑψόϑεν" 

φϑίνει δ᾽ ὀπώρα φϑινοπώρῳ προσφόρως, 
ὁπός τις ὥρας οὖσα καὶ καρπὸς φίλος. 

ἐν οἷς τὰ πρῶτα μετρίως κόσμου μέρη. 
ἀρχὴ {τῆς) τῶν κατὰ ἄνϑρωπον ἐτυμολογίας. 

128 ἄνθρωπον εἶναι δεύτερον κόσμον λόγος, 
πρὸς ὃν καϑεξῆς ἡ γραφὴ περαινέτω" 

ἄνω βλέπει γὰρ οἷα μοῖρα τῶν ἄνω 
σῴξει τ᾽ ἀναϑρῶν ὧν ὄπωπε τοὺς τύπους" 

τὸ σχῆμα δ᾽ ὀρϑός ἐστι τῶν ξῴων μόνος. 
180 ὁ δ᾽ αὐτὸς οὗτος καὶ μέροψ κεκλημένος 

ἔναρϑρα φωνεῖ καὶ λαλεῖ μέρη λόγου" 
μέροψ μεριστήν, ὡς λόγος, φωνὴν φέρει. 

φϑορὰν δὲ βροτοὺς τῶν βρωτῶν προσεῖπέ τις" 
γένος δὲ διττόν, πανσόφως τετμημένον 

1365 ἀνὴρ γυνή τε {καὶ συνημμένον πάλιν" 
ἄνω μὲν ἦρται πᾶς ἀνήρ, ἄρχων φύσει, 
γυνὴ δὲ γεννᾷ καὶ γονὴν εἰς φῶς ἄγει" 
Διππλοῦς δ᾽ ἕκαστος σῶμα καὶ ψυχὴν ἔχων 

σῴαν ἔχουσαν καὶ κρατοῦσαν τὴν φύσιν 
140 ὄχημά τ᾽ αὐτὴν ἀσφαλὲς ποιουμένην, 

τὸ σῶμα δ᾽ αὐτῆς καὶ πρὸ τοῦ τάφου τάφος. 

Ψυχὴ δὲ πρῶτα νοῦν τε καὶ λόγον φέρει, 
ἐφ᾽ οἷς τὸ ϑεῖον, τοῦ κατ᾽ εἰκόνα, κλέος. 
ὁ νοῦς μὲν οὖν νέει τε καὶ περιτρέχει, 

1486 ὡς οὐκ ἂν εἴποις. πᾶσαν ἐν ῥιπῇ κτίσιν, 
λόγος δὲ λῷον τοὺς κεχρημένους ἄγει. 
ψυχὴ μὲν οὖν προύχουσα σωμάτων ὅλων 
ὅμως ἔμοιγε δευτέρα λογιστέα" 

καὶ τὴν ἐμὴν γὰρ ἀϑλίως ἐν ὑστέρῳ 
180 τοῦ σώματος τίϑημι τῶν ϑελημάτων. 

τὸ σῶμα δὴ κἀνταῦϑα πρῶτον σκεπτέον. 
Δἴρει κόρας μὲν οἷα πυρσοὺς ἡ κάρα 
καὶ κείρεται δὲ τῶν μελῶν πάντων μόνη" 

118. ὀρνύει]) ὕει, ναὶ. 119 119. δεικνύων 128. τῆς ὥρας, νογῦ. ΚαΙΡΕΙ. 
12ὅ. εἶναι) ἄνω 128. σώξει δ᾽ 188. τῶν βρότων. τῶν βρωτῶν βρότους 
Καιθ61. 184. χω]. Ρ]αἴο ϑὅγαρ. 190) 186. φύσει ἅσον θβυγ. 188. ἕκαστα 
139. ἣ φύσιν ὀχεῖ καὶ ἔχει δ)αῖο ταί. 400 Β 141. Α]80 σῶμα --- σῆμα Ρ]αἴο 
ἃ. 8. Ο. ἀἰοτρ. 498 Α. 148. ὅπως 

ΒΚοἰϊικοϑπκίοίη, (ἴ686}ν. ἀ. σγίοςνν. Εἱγπιο]ορίκα. 12 
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λύει κνέφας ὃδὲ κεφαλὴ δι᾽ ὀμμάτων. 

168 ἣν τὸ κρανίον ὡς κέλυφός τι σκέπει. 

ἄνω κάρας ὃν καὶ ϑέσιν πρώτην ἔχον" 

κάρας δ᾽ ὀροφὴν τὴν κορυφήν μοι νόει. 
τὸ δέρμα δ᾽ ἕρμα παντός, ἀσϑενὲς δέρος. 
ϑερίξεται ϑρὶξ καὶ ϑέρει πᾶν, ὃ σκέπει. 

100 ὀφθαλμός. ὄψις, ὄμμα ταὐτὸν τὰ τρία" 
τῆς δ᾽ ὀπτικῆς ἔξαλμα τῷ πρώτῳ νέμε" 
ὄψιν δ᾽ ἄναψιν φωτός, εἰ βούλει. λέγε...... 

κύει δ᾽ ὅρασιν ἡ μεσαιτάτη κόρη; 
τὰ βλέφαρα δὲ βλέμματος φάρη τίϑει" 

105 ὀφρῦς δ᾽. ὠπόρρυς. ὄψεως φρουρὰ πάλιν. 

ὠπῶν μέσον μέτωπον ἐχτεταμένον. 

οὖς, ὧς" ἄμοιρα {ταῦτα πάμπαν αἰτίας, 
κἄν τις βοῆς μίμησιν ἠχώδους λέγει. 
μυκτὴρ καταρρεῖ μύξαν ἐν παισὶ πλέον" 

110 ὑγρὸν δὲ ῥώϑων ἐχτὸς ἐξωϑεῖ ῥόον᾽ 
καὶ ῥὶς δ᾽, ἐπεὶ ῥεῖ τὸ τριώνυμον μέλος" 
ἁδροῦ τε χρωτὸς χγόνδρον ἐν βάσει φέρει. 
κοινὴ πύλη καὶ σώματος τομὴ στόμα 
καὶ σῖτα τέμνει καὶ τὸ πᾶν σῶμα τρέφει. 

1τὸ ὁδοὺς δ᾽ ἐδωδῆς ὄργανον ξῴοις φίλον. 
γνῶσιν κομίζει γλῶσσα τῶν ἐν καρδίᾳ. 

φωνὴ δὲ φῶς νοῦ τοῦ τέως κεκρυμμένου. 
χείλη χέει λόγους τὲ καὶ λείως ἔχει. 
πρόσω πρόσωπον, αἱ δὲ παρειαὶ πάρος. 

μήνιγγος ἐντὸς χρῆμα πάντιμον μένει, 

αἰσϑήσεων πηγή τε καὶ κινημάτων, 
ἣν μὴ σὺ νύξῃς ἀλλὰ φεῖσαι τοῦ τόπου. 
τὸν δ᾽ ἐγκέφαλον ἐν κεφαλῇ πᾶς φέρει. 

ϑεῶ δὲ γναμπτὰς συγκεκαμμένας γνάϑους. 
186 σείων δ᾽ ἄγοις ἂν εὐμαρῶς σιαγόνας. 

κροτεῖ κρόταφος τὴν ἁφήν, σφύξων ἄγαν. 

γονῆς γένυς γνώρισμα τετριχωμένη. 
πώγων δὲ πηγὴ τῶν παρῃωρημένων. 
τῶν ἐν προσώπῳ δ᾽ ὑπήνη κατωτάτω, 

18 Φ 

164. τὸ γοῦ κνέφας ἅδον ἀδὺ Ζ6116. 16δδὅ. ἦν υπᾷ τὶς 168. ἀσϑενῶς δέρις 
101. νέμε] πλέον 162. ἘΠ Ἅογ8 ἄρθρου ὄμμα [6 }}ὺ 164. τὸ βλέφαρον υπὰ φάρα 
106. ὠπόρρυς] ὑποφρὺς; γὙρ]. Μοϊοίζοβ 69, 26. 166. ἀπ πῶν 1609. Ὑ]ο]- 
Ἰθ:οηὺ ἢ παιγμῷ πρέπει (ζεϊει. 2 25) 171. ἐπαρρεῖ 1713. ἔμβασιν, νοτῦ. 
Καῖ06]. βάσις γρ]. 88]. Ε]. 81. 118. κοινῆσ πύλης δὲ σώμ. ΔΌΘΥ σπ ὕδετ 
ΒαβυΣ νοὴ Ὑἱὸσ Βυοσμβίθθθῃ. .119.. αἱ παρειαὶ καὶ πάρος 180. μήνιγκος 
184. πεν ϑεῶ σοὴ ογβίθσ Ηδπὰ ὅρα γναπτὰς, νἹ6]]6Ιοὺ τιομθρ. 
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9 »» 190 ὑφ᾽ ἥπερ εἶναι καὶ τετάχϑαι μηνύει" 
ἀνθερεὼν ἀνϑεῖ δὲ τὸ τριχῶν ϑέρος. 
λάρυγξ μέν ἐστι τοῦ λαλεῖν ὥς τις ῥύαξ, 
φάρυγξ δ᾽ ὁμοίως τοῦ φαγεῖν πάλιν ῥύαξ. 
λέγοις δ᾽ ἐναλλὰξ ταύτην ἀλληλωνύμως. 

196 λαιμὸς λαβεῖν ἕτοιμος, εἰ μόνον δίδως. 

ὀστοῦν δ᾽ ὃ σαρκὸς ἐκλύσει στάσιν νέμει" 
σύνεστι δ᾽ ὀστοῖς ἔρχος ἀρκοῦν σαρκίον. 
οἷς νεῦμα πρὸς κίνημα καὶ ῥοπήν, νεῦρα...... 

ἱνῶν δοκοῦν ἔρεισμα συμπιλουμένων. 
900 πρώτους τραχεῖς τράχηλος ἥλους ἐκφύει" 

ἔχει δὲ πάντα ῥᾷστα καὶ κρατεῖ ῥάχις. 
ἐναντίον νῶτον δὲ τῶν ἐνωπίων. 
μύες χαλῶντες συγχαλῶσι μασχάλην. 

χεῖται ὃδὲ ῥᾷστα χεὶρ ἔχει τε ῥᾳδίως. 
906 ὄνυξ δ᾽, ὃ νύσσει δέρμα σαρκὸς καὶ ξύει. 

βουβῶνι κλῆσις ἐκ πάϑους, ὕπερ φύει, 
βουνοῦ δικὴν βαίνοντος εἰς. ὄγκον μέγαν. 

ἑνοῖ δὲ γυῖα διττὰ καὶ κάμπτει γόνυ. 
θ᾽΄᾽ΆῈ φζυοιί ΗΑ] 6 468 ὙΥ̓Θυ κομθμβ Ὀογ σύ 810} οἵῥ᾽ ταϊῦ ΒΟΥΆΠΟΒ, 

4. ἢ. ΕΓ ὑη8 πὶ Μοϊθέϊοβ ἀπα ΟΥοπ; ἀο6 ἢ 5ἰπὰ ἀϊ6 Αι ομυπσθη 

ΔΌΘΝ ποῦ ἀπροίγομ 6}: τ] Γ πόγάθη ΕΣ θ6 146 ΑἸ βοβηϊέθ ΠΟ ΌΘΥ 61Π6 
ΘΒ οι ὕΠ6ῃ6 Θι16116 ϑύοῃθῃ. 1)8[8 οἴ ἢ 6 8010 }}8 νου] ΘΘ ἢ. ΤΛ Ὁ ΓΒ, γΓΘ 18, Ὑ7Ὸ Υ 16 
ἄθτιροϑη Ὑ οσκα ἀ08 Μοίγορο θη ρθ θβθῃ μδὺ ΟὝΘΥ 5160} δῃ 416 (ἀβάϊοα 
ἀθ8 Νιηϊκοίδθ γοῃ ϑΘΥΤδ6 θυηπογί. Π)Ὶ16 Ζοιὺ ἀ6ὺ Θυ6]16 δ [5ὺ 516} ἀΌτΟΙ 

ΘΟ Π6 δῖχο (ἀβαδηκθη]οβι οῖῦ 468 ΒΘΑΓ ΘΙ Β ἴῃ Υ.. 41--- 60 Ὀοβὑϊτητηθη. 
Ρ]αἴο δαί ἵ'πὶ Κγαῦγ]οβ πῦρ [ΣΓ δἷῃ αἰΐθϑ ὈΔΥὈΔΥΊΒΟ 65“ ΥΥ οτὐ 

οὐΙᾶσί, γῆ ἀδμοροα Βογροίοι ἑοῦ; Ἰάπρογ Εὐγπλοϊοσθῃ Παἰΐοη Κοη- 

ΒΟαΘΩΐΟΙ δύο γῇ Ζὰ ἄθη ῃἱοδὺ δὈζυ]οιύθθπάθη ΥὙογίθῃ ροβίβ]ύ. 
»θ 165 -- βαρὺ ὉΠΒΟΥ Αὐΐοόογ --- δῦ στἹομέρ; πᾶ ὑμδτγομῦ μαῦ ΘΙ ΠΘΓ 
ἸΏΘΙΠΟΥ Ζοιύροποββοη γῆ γῸὺ 6Π6ὴ ὉΠΔὈ]ΘΙὑθαγοη Υ ουΐθη δὰ8- 

ΠΟΘ η ΜῸ]]6η (γῶ πϑηη] 10} βαρὺ ΘΙΠΒ ΒΘΙΠΟΥ Καριίοὶ μοι δὲ χωρῶ). 
ΑΘΓ ΕἾ ΘΙ ΠΒΙ]Όιχο Ὑγύοσ ἀαγῖ τηδη ρου μαυρὺ Κοὶπθ ἘΠγηλο]ορίθη 
ΒΌΘΒΘΗ: 516 Β]η4 ΓΔ ἅπ8, γγχὰ8 ἢ ἄθη Μαίμϑιλδί κοῦ ἀ88 ἀχίομῃ ἰβ0: 
γῸὴ ἰβπθη σοῦ 416 {Ππἰρυβαομυηρ δὰ8 ὑπα Κοιγχὺ Ζὰ 1 πο φυχίοῖς, 

Οὔπθ 816 86] 8ύὺ χὰὄ γϑούξοσγί θη. ΕΒ 81π4 ἀ16 ἀρχαί; 4180 ἀδγῇ τηδῃ ἅδδυ 
510 ΠΙπδὺ8 Κοὶπο Ἰοίζία ἀρχή τιθῇ 8ιοηθης, 16 βρᾶξογθ Ζοι Ἰκοπηΐ 

190. ΥἹ᾽Θ]]οἰοιῦ ὦπερ 192. φάρυγξ ῦστις 193. λάρυγξ 
198. ῥοπὴ νεύρων ἴῃ ουβ ἴθασ ἰνίον ἔθ 81] 0. 202. τῶν ἐμπροσϑίων (νῶτον 
γοῸ νη -- ωψῦ) 204. ἔχει τε δὲ ἀᾶζι 81 Βαμα κρατοῦσα 4207. μέγα 
208. 16 Βογίϑοιζυηρ, ὙὙΆΓ ἌΡΗΝ 1ἴπ ἀοὺ Ὑουαρο σϑυϊοσθῃ. 

12)" 



180 ΕΥΥΜΟΙΟΘΙΚΑ ΟΝ ῬΗΟΤΙΊΟΒ. 

80 1086. ὑμϑοσθίβομθ Εδιμμοιύθη ποὺ τ ῦγ; ΟΥΟΩ ὑπα 8116 1ηρογθη 
ΕὐγπΟ]ορΊκα οὐ Ἰἄγθη πῦρ: ἀοΥ Ῥοπύκον Ηθγακ]θ1 468 βοβϑιηὗ δηἰάθοκὺ 
2Ζὰ ὨΔΌΘη, ἀδΙ8Β 68 γοὴ φύω δρμοϊ]οιἑοὺ 18. Αὐοὰ ἀ16 Ἡριοιξαπρ 468 
γηνογίεβ γῇ νοῇ αἴ θβοὺ ΟὐὐδΥ ΘΠΟΓ ὙΥ̓Υ2Ζ6] μαὺ ἤδῸ} ἄθπι ουβέίθη ὅ8}τ- 
Βυαπάοτέ ἢ. ΟἾγ. κϑίπθοιῃ Εὑδιησλδκοῦ τὰθὴσ Βραάθηκθηῃ οχτοσί. θη 
Μϑηπ Δθοσ, ὑνϑίομου φυογβὺ γῇ πὰ ΖΥΆΓ σοη γῶ, τὸ χωρῶ δὈ]οΙοἴο 

ὉΠ4 Ἃ168 1 ΘΙ ΠΘ πὶ Θἰζθπθη Καρ θὶ] ρον ἀὯ48 ήογίέ γῶ ὑδαὺ, Κϑηῃῆθη 

Ὑ11; 68 Ιϑὲ ΡΒΠΟΧΘΟηΟΒ (γΩ]. Εἰχ]τασβ 1). Εἴη Ζοϊἔρθποββθα 468 ψγδίβίθῃ 
ΔΙΟΣΧΘΠαΥ ΒΟ μθη ΕἸὐγτβο]ορθη Βρυ]οδὺ πϊογ. ἥθηπ ῬΒΠ]ΠΟχθηο αἰ 
γγοτίβε δαΐ θἰῃϑηθισ γογὈ 8] - δίδιηπηθ Ζυγοκίησίθ, ἄθγθη ὑοῦ- 
ΒΟ ἄθπθ Βοαθαθναμρθη δὺβ ἀθπὶ ΡΥ Ομ ρ συ ἀοὺ δοροϊοι οίθη 
Ὑγόγίογ Ζὶ μι ΠΠ6η 8610η, 80 ΜΘΠαοὺ ὉΏΒΟΙ Αὐδοῦ 61}, 8116 δἱῃ- 

ΒΙ] Ίζοη Ὑγ ὄτίοσ, δυο} ἀ16 Ηδυρύποτγίοσ, ἀὔγοπ Οὐοὺ τη ίβέθη 8]8 

ἘΠΕ Ὀ]ΟΙ ΔΙ, 818 ἀ16 ἀρχαί [ἀν ἀ16 ΕϊγτλοΪορίο σοϊίθη. 
16 Ζοι!ὐὗ ἀ68 ῬΒ]Οχθποβ μδὺ Κ οἰδὲ (5. 9) 1πὶ δ] ρϑιηθίηθη τιον 

Ὀοβύμπημηδ. Εν Ἰορίθ σορθὴ Εμαθ (ΟΣ στρα] 8 ΠΙΒοθθη ἀπά Αηΐληρ 
ἄἀογ Καϊβογζοιύ. Βοϑίδιρσυ Βαῦ ἀ168, σψῸ}} ταὶῦ Βοομύ, Πα σ 0 ἢ 
(Ασιβϑίαγοι 1 5. 487). ῬΒηόχθηοθ βομβοὶηῦ βόμθοη σὸπ ὨΙάγημοβ πὰ 
Ασιβίοπικοα Ὀοηαΐχί. Πδίβ 68 ΠῸΥ 86] 6 η ρθβθοθδῃ, σιγὰ 51:0} ἈΠ8 
Βρᾶϊοσ ἀυγοΒ ἀθῃ (ἀορδηβαῖ Ζυ Βομθη ῬὮΙ]ΟΧΘΠΟΒ ὑπ 66Γ ,αἸΐθης 
ϑΟΒ]6 ΘΓ δ] σϑηαΥἹ ΠΙβοθθη ΟὙΑΙΤ ὔ ΚΟΥ οὐ ]άγοη. 16 Θ6}16 

ἀ68 Φοβδπηθθ σοη οι ία ϑὺ οὗνναὰβ Ἰἅμρου, ρομῦσύ δΌΘ ἀθτ- 
ΒΘΙθΘη Ζεῦ 8η. Νὺὰῃμ σΊββθη ΜΙ, αἀδίβ ΘΓ τππίοσ Αὐρσυβίυβ υπά 
ΤΙ ΟυὰΒ ἸΘὈΘπάθ, βόθομ σοὸρ ϑέγαρθοη 1) Ὀδπαΐζίθ Οἰγδιη πη ΚΟΥ 56- 
Ιου κοβ ἀ16 Εὐὐγηηοϊορ!θ 418 ατυπαϊαρο 468 ΗΘ]]ΘΏΙΒΙηΟ8 ΘΌΘη80 ΜΙ 
ῬὨΣΟΧΘΠΟΒ δηθσκδηπὺ δὶ, ὑπὰ τῖβθθη, ἀδίβ οὺ 416 Νβιηθῃ Ἂμ 

Κογρογίθϊθ ἴῃ ρσοηδὰ ἀουβοί θη Ὑή61]586 ψ[Ὸ α16 6118 468 Μοίτχο- 

ΡΟ θη Ζυβδιμτηθηροβίθ] δ ἀηα οὐκᾶσὺ μαΐ. 16 Μδρ] ΘΒ κοΙῦ, ἀαίβ 
ΘΓ ἀ6Υ οὐνϑμηΐο Οαρηοσ ἀ65 ῬΏΠΟΧΘΠΟΒ δύ, ψιγαὰ 16 άθν ζαρθῦθη; οὐ 
οἷηθ ΑΓΒ ΘΙ] ΘΟ Ἰκ οι ἀαγ Βρυού, ση]ῦ 68. σὰ ρῥγάζθῃ. 

Ὠδΐβ ἀθγ Αὐυΐογ ΟὐΤ τη ὕ ΚοΥ, ποῦ οὗνγα βίο ϑοῦου ῬἈΠ]ΟΒΟΡΕ 
ἰϑὺύ, βύθῃῦ ἔοδύ. Ζναν οὐκαπηΐθ δύῃ α16 ϑδίοαβ 8η, ἀδίβ 416 Εἰἰγ- 
ΤΔΟ]ΟρΘ ποὺ 1η5 Τ]ποηά]ΠΙο 6 σόμθη αὔγίθ: ρθουν 1586. στοιχεῖα ΟΑΘΥ 
σμηπαδιία τνογϑογιη τα 886. 685 ζθῦθῃ. ΑΌΘΥ ΑΥΤΟΒ ὑγοίβοβ ΕὙδριηθηΐ 
88 εἷδ ἰϊησια ἰαἰπα 111 (2 Ὑ1]1πι.} Ἰοησί, νγοὸ 816 αι θβθὶ 6 βαοη θη, 

ἴη ἀογ Νδοβδμησθην. Εἰπὸ Εἴ]]16 σου Ὑ ουΐθῃῃ ᾿αβ86ῃ 816} πο} ἄθη 
ΥΘΥΒΟΒΙΘἀθηθη Νουτηθη (6Γ Εἰὐγηηο]οσθ δυΐ ἀ88 νήονῦ εἷϑ χαγίοκ- 
Πάμγθη, ἀ168 ΔΌΘΓ Βὺ Ῥδηδηηῦ, 006}} ἀ6Γ Κίδηρ οὗνγαϑ Αὐβιθρ68. 
ἀἰονγαιίβαιπθβ Βαὺ: ἀδγθου αἰπαὺβ ἰδὲ Κοὶπ ΕἼαρθπ πᾶ ἘΌΥΒΟΠΘΙ 

.--.--ὄ ὀ-..... 

1) Υαὶ. Ρμ1]Ο]. δῦ, 198. 
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ΤΑΘΩΥ παδρ] θη. Πδΐβ 68 δἰπβι με Ὑγογία βἰπᾶ, ἰδὲ ἐγ ἄθῃ βίοι ΚΟΥ 
ΟἸΘΠ ΔΙ ποῦ πόδ, ΘΠ 65. δΔΌΘΟΗ πιο δυβροβο ] ββθὴ ἰδὲ, ἀδίϑ 

Θἷη ἸΠΡΘΤΟΥ ουγοίοσ ἀ6γ Ομ] ἄϊοθθ Βοβοβυβηκαηρ Βἰπσυδρίο. 
Ἰδαρσορθη Ὀθίομῦ ὑμβοὺ Αὐΐοῦ 81]61Π 16 ψγαηηπηδίβομθ ΕΠ ραπαγὶ 468 
Ὑγογίεβϑ, Ἰθ μπὲ 1646 ΕὟΑρΘ Ὡ80}} ἄθιηῃ ἰοὐχέθῃ Ὑαύαμη Ὁ ἀπὰ νουπισγί 
ΒΟΆΥ ἀ16 ΕΥΚΙΒΥΠροη δὰ8 ἀ6Γ μίμησις δυβαγάοκ!οι (Υ. 167).}) 
ΠΑΡ ᾿ϑὺ ἀ16 ΕΚ σαπρ δὺ8 Ρ]αὔοβ Κσαίγ]οβ δαϊροποιησιθη, ἀδίβ ἀ]6 
Θἰμἰδομβέίθη, ἃ. Ἀ. δἰ μϑ] ζθη ὙΥ ὄγίου ἀθου ἀ16 ἘΠ ΖΟΙΒΡύΆΟ ἢ. Πϊηδαβ- 

ὥθμθη Κὔμπθη; ΠῸΓ ἰπ ἄθη ΑΒ]οϊϊαηρθη ὑπὰ Κοχιηροβιθοηδη κοϊρὺ 
516} ἀογ Ηθ]] 6 ΒΠΊΟΒ. 

θ᾽6Ὸ γυκιάσυηρ νοῦ φῶς πιὰ ἄθπὶ δηΐβργθομβοπά δΌρϑ]θμπὺ 

(Υ. 102)5), πρῴ Κοπηΐθ ψιυγει ἔθ! μα 8θῖπ, 76 πδοβάθιη τηϑη γὸὺπ (6 Γ 
ΘΙΠΒΙΠΡΙΣΘη ΟἼΟΥ ΖΥΓΘΙΒΙ]Ιροπ ΕὌΤΩ δυθρίηρ (Υ͂. 118); ΕΣ νύξ 
(Υ. 114. 115) ἰϑὺ ἀϊδ ΕΠ γτβο]ορίθ πος ἢ 418 τηδρ! ἢ Βἰπηροβίθ]δ; ΕΠ 
μήν, νοῦς πὰ ῥίς 51π4 Δ8|16γ]]ηρθ ΕὐΥπΟ]ορ θη ρορθρθη. ΑἸ]θη ΕΓ 
8116 ἀγοὶ Ὑοτγίθ σγαύθῃ αἀ16 Ζυβδιμπιθη ἤηρθ. Ὡ80} ἀαπιδ]ροιη Βορτ 

80 ΚΙΑΓ, ΝΥ 2761 ἀθύβθί θη αἀ1ἴ6 Αὐυἰοτγιίῦ ἀθ85 Ρ]αίο 80 σασιομε, 
ἀδίβ ΙΓ 688 8}0 ποῦ δὴ δἷπθ δηάοσθ Θ06116 ζὰ ἀθηϊζθῃ ὈΓΒΌΘΉΘΗ. 

Αὐοὴ Καπη ἀογ ΒΙΒομοῦ 56}. ψΟἘ] οἰπθη γογάογδαῦς ἅΠΗ]16}᾽ πὶ Ὀοὶ 
ἋἸοθββδα ΝΝύξ υαπίιίογαγοκὺ ΒΌΘμ, Ζυταα] ἀᾶ δ΄ ἀθῃ 6] θιιΚοβ βίο σ 
πΙΟΒὺ 86] ϑὺ ρϑίθβθῃ ϑύθ, βΒοῃάθυη ΠῸΓ ΘΙΠΘΠ ΚΠΆΡΡΘΩ Αυβζιρ δὰ 
ΟΠ ΘΥΒΘΌΠΟΩ ἔγάμθγθη Ομτιβέ! ομ πα {Προταυθοϊξαηρ ἀθ5 ϑ6]θΌΚΟΒ 
διοίθη σῦταθ. ΠῚ6 ἀπτηοιθατο ουαρθ 468 “ομδηπ68 Μδιυτοριιβ 
μεὺ Ναβέϊο (Ζειίβοηγ. ἃ. ἀθυΐβοῃ. τπούρθη]. 686} 150}. 18τ8 5. 494 
πα 1882 5. 1260) πδοβρθνίθβθη. ΕΒ ὑγγ 61πη6 ΘὨΥΙΒΕΠΟη6 Βοαγθοϊαηρ, 
οἷ η68 αἰΐθῃ Ὑθυκοθ περὶ ἐτυμολογίας οἄοτ περὶ ᾿Ελληνισμοῦ, 6] 086 

Υγ0η αὁπὶ ΒΥ ΊΒοῆθη ΒΙβοβοῦ «94κοὸῦ γσορ Εάθϑϑα ἴτὰ «Ψ984γτ 101 ζΖὰ 

ΒΘΙΠΘΏ ΘΟΒΟ]Θη Ζὶ ἀθη Ῥγθάϊρίθη 465 ϑὅβθυθγιβ σοῃ ἀπέϊοομία Ὀοπαὐχὺ 
ψαγθ. Εἰ ἰβίδπάθηῃ τηὰῖ8 41.680 Βα οιθαηρ 8||80 Ζ ΒΟ ἀ6η 
Φδῆσοη 400 υπὰ 100 86]πη; ἀβιη8]8 δΔΌΘΥ 8 68 ΠΟΟῚ τηδρ!ο}} αἰίθ, 
νγογύγοἹ]θ Φυθ]] θη σὰ Ὀαοπαΐζρῃ. ) 

1) βοβοη Βἰδσαυβ ἐοϊσί ἐὰν παΐϊομ, ἀδίβ ἅογ Μοίσορο! δ Ὀ646 Καρῖδ6] ἀθυ- 
86] ῦθη Θα6116 δα δ ἢ Π. 

2) ῬΒΙ]ΟΧΘΠΟΒ μδὺ Ζγ6161]08 686 σορ φῶ δοτρο] οι ἰοί. 
8) 8 Νοβί]ο ἄθὴὶ [στύατη υϑυΐβ]] 6 πιυΐβῦθ, Ὑ16] Ζὰ Ὑ16] 818 μοὶ βίϊρθβ 

ΕἸἰροηΐαμη ἀ68 ΥΤΘΥΒ ἴῃ ΑΠΒΡΙΠΟΙ Ζ ΠΘΏΤΊΘΠ, ΜΓ ΔΌΘΣΥ ͵6ὐχῦ οὔθ Μδθ 808 
ἀσββοη οσίθῃ ἀ16 Τθ σθη ἀ68 στ] ΒΊΒομ αι ΟΣ ΒίΠ ΠΟΘ Αὐΐογβ πα δὺ8 ἀ16 868 

ΜΊΘΟΘΥ ΘΠΙρϑύθηβ Θἱηθῃ Οθβαι δι ἀσκὶ σὸπ ἄθῃ Αμϑοβδυυσηρθη 468 Ὀθηαζίθη 
Οτδτασπλ κοῦ μοί μμθη Κὅμποη, μΘῸ6 ἸΘἢ δὺ8 Νοβίϊθβ ὑδοσβοίζαμρ ἀϊθ δηΐ- 
Βοδοιἀθηάθῃ ϑβ'ί6} 16 ἤοσαῦβ: οὗ ΘΩΠ ΜΓ 808 ἴγοιθη δύο κθη ποὺθ Νβπθη ΟὐοΓ 

ὈΠοσοΒηΐθ ὑπα ὑπηρομὅὄχίο Αὐβαγΐοκο (ὀνόματα πεποιημένα) ΒοΒαοῃ στ Ό]] ΘῈ 

πὰ ὩΔΟΒ ὑβοῦα δἰπηθ ΕὈττηθη Ὀ]]Θη πὰ 816 παῦ] ομθη αἀδαοηβιδπάθη Ὀθὶ- 
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Β6Ὶ ΑἸΘΒΟΥ ΒΒΟΒΙαρο, ὙΙΓ τη8ῃ πομὐ νου]δηρθη αἴ γἕοπ, ἀδΙ8 ΔΘ 
ΠἸΔΡΊ ΘΗ τνογκάγζία Αὐβσὰρ δὰ8 οἰποθ ογαυ οι ἐθύθη ἀὐυβζὰρ Ὀεὶ 
Το απο Μαδυσορυβ ήοτὺ [ἄν ογὺ τοϊῦ ἀθπμ θὈθηΐα}}18 δὺς ΥΘῚ- 

βυϊιηπιο] θη Βιοϑίθῃ ἀθ8 θ᾽ θα Κοϑ ἴῃ ἄθῃ ᾿Εκλογαί ἀθοΥθι πβθτητηθ --- 

ΤΆ ἀθηκ6 2. Β. 8ῃ αἃἷ6 Αυβχᾶρο δὺ8 ΟΥομ, δὶ ἄθπθὴ ἀοοὶ ἀἱθ 
ΤΥΘΏΠπρ ΥἹἱ0}] βϑρᾶϊου Ὀορὶπηΐ ---, ΒΟΠαΘΙ τηὰΐβ δαΐ Δ᾽] ρΌΠΊΘῚΠ6 
ὑὐθογοι πδυϊχητασηρθη ἱπ ἀογ ὙΘΟΒπΙΚ υπά ατυπάτγϊομέαηρ ργδίβογεϑ 
αοσομῦ Ἰορθη. [ππηηοσῃη βπάθη 510} δὺο οἷπθ ἤθι ῃῆβ σι] ἢ 
ΘΥΘΙ ΒΕ ΠΟΥ Ο]ΟΒΒΘη : τη8Π γοΥρΊΘΙοἢηθ Θεός 40}. Υ. 1--ὸ τι 
ΕΚ]. 446, 29, ϑοίθυϊκ. ΑἹ. 2. Θρίξ 4208. Υ. 158 τοῦ ἘΚ]. 441, 6; 
Θάλασσα Υ. 08 τποῖὸ ΕΚ]. 448, 11; Ζέφυρος Υ. 41 τοἱ ΕΚ]. 442, 20: 
Ἥλιος Ὗ. 24 τοῦ ἘΠῚ. 444, 24. ᾿Ενιαυτός Υ. 105 τοῦ ΕΚ]. 454, 18: 

Ιαζθα, ϑΌθη τοῦ θ᾽] σοὺ (Ὁ), 716468 80 ψου!]αθίθ ἀπα συαϊῦ ἈΠΒΟΥῚ ΠΊΡΡΘΩ 

ΔΌΒρΡΘΒΡΤΟΟΒΘὴ6 γηρογὺ οὔπθ ψοιΐοσοϑθ Σὰ ΘΙπθη ΝΆΠΊΘΩ ΖῈ ΘΟ θη ὑπὰ Θ᾽ ηΘ 1 
ἀοροπβίδηδ 8418 Βϑζϑιομηυηρ ὈΘΙΖΌ]ΘρΡΘΩ, ΔΌΘΥ σοᾶοσ ἀϊ6 Ναύυσ 168. ἀορθη- 

βἰᾷδηαο γουϊαιρὺ 68 80, ΠΟΘ ἰδ ἀμ μοὶ οὐον ὕθοτοὶπἸκαπξύ, 416 Ὀοὶ 
ἄθῃ Μϑηβοῆθη Βουσβοδῦ....... ΒΟΠΘΙῚ ΜΓ Βπάρθῃ, ἀδίβ οἰπὶρο ἀθσ Β6Ζϑιο}- 

ΠΌΠΡΘΗ Β10} 1ΏΓΟΪ]ρΡ6 δον απο οιῦ ὈΘ6Ὶ 8116 ΥὄϊΚοτα ἔπ θη υπὰ 
Κοῖπμθ ΑΡ]ο σοι ΖΟΊβθη, ὙΟΥΘΩ ὑπ ΜΟΠΘΙ 816 σΘΠΟΙΏΙΏΘη Β)πα, ψΒΗχοηᾶ 

ϑπᾶάροσο οἷηθ ΑὈ]οϊθαπρ ΒαΌΘη υπᾶὰ αὐτοὶ γα Βοαθαϊαμηρ ΖΘΊζθα, ΨΟΥΟῚ 816 

σουδηπὺ σψυζάθῃ. δὴ Ὀθβομάθχβ ᾿ϑὺ 108 ἴπ ἀθὺ ρυθο βομθη [πᾶ 800}} ἴῃ 
ἄδσ ΒΘΌΧΒΊΒΟ 6] ϑργϑομβθ ἄθσ ΕΔ]1, ἱπάθιῃ 816 ἀϊθ τηθϑιβύθῃ ἀἴθβοῦ ὟΥ δ] Ὁ δηρο- 
Βδγσο Ὠῖηρο σοὰ ΤὨδυρκοιύθη, ἀ16 510} 61 Ἰμπθη ὅπάθῃ, οὐδσ σοὶ Θμδ]:- 
ἰβύδη, ἀ16 310 85 8160} ὑγαρβϑθῃ, ὈΘΠΘΏΠΘΩ. --- --- --- ὃ0 Κοτημηῦ 8 ἀδ8 ζΥ ΘΟὨΙΒ0}6 
οτὶ ἔὰν αοὐῦ, ἀα8Β ϑεός ροβργοοβθῃ σιγὰ, σόμὶ [δαΐρη (ϑέειν) υπα ἀδ8 1δὺ 

Β61ηὴ6 ΑὈ]οΙαπρ, οὐδοῦ σοῖὰ ὅὅθμθῃ (ϑεᾶσθαι) Οὐδγ σότὴ Βγθῃπθὴ (αἴϑειν). 80 

ΜΘῺΠ ΘΠ ηα 510} ΜΗηΠ6 σΘΌθη στ ]] 6, Κὅμπηΐθ σὺ ΔΊΟἢ δὰβ ἀΘΣ ΠΟΘΙ] σοη ΒΟΒΤΙΝ 
γοτίο δηῖησθη, 410 ἀδΔ8 ΑἼΘΙΟ 6 Ψ16 ἀ1686 ἀγὸὶ Ὀοάθαΐθη. ξ΄ }6}} Ὡδγ] 1 ἢ 

1ϑὺ οὐδ υπὰ ᾿δυΐθπα οηὐζιθῦ ΘΓ 810} ἀδὺ Ετίδβϑαμρ ἄσγοι! ἀθὴ γεχδίαπα 468 
ΜοηΒΟΒΘα ΟΟΘΥ ΟΙΏΘΙ ΘΥΒΟΒΒΙῬμΘη Κυγραίασ: ὑπᾶὰ ΟΥ 8:6 }ὺ υηᾶ οΥβοδϑυΐ 81]68 

(παντεπόπτης), ἅδ8 ΟἸΘΩ ΑΓΕ ὑπ ἀδ8 Ὑθυθουρθηθ; υὑπᾶ 6Γ δῦ οἷῃ ΨΟΥΌΥΘΏΠΟΥ 
ὑπα ὙΟΥΜΙΟΠΥΘΣ 4|16Σ ΒΟ] θοΐθη Μαίοσὶθ (πᾶν ῥύπασμα) παρ ἀθσ ϑ'[68116: ὝΑοἱὲ 

Ἰδϑὺ δ᾽ υϑυησίθμα μὰ γὙϑυζθηγοημα Εθαθσ, ΙΟἢ ὑπίθυϊαββθ 68 ΠΟΘῺ ζὰ Ββαβθη, 
ἀδῖβ δύο! ἀδ8 ρτιθομίβομθ οτὺ Ζεύς... πὶοδῦ οὔπο αγυμὰ ργονδῃ]ῦ υπὰ 

πὶοδῦ μου κυη 8]08 1ϑὺ. Ζεύς ᾿ἰϑὺ πᾶγη] ὁ} δυῇ ροΥἹ ΘΟ 80} ΔΟΥ 1 ΘΌΘΗΒΙΔΒΟΙΘΥ 
(Ρ]αἰο Κγαὺ. 896 Α, δῃῆάδθσγβ ΕΚ]. 448, δ). [16 Εὐγτηο]ορίθη στοὰ ϑεός υπᾷ Ῥαϊὰ 
ἀδπδοῦ Ζεύς ὈϊΠαθίθπ ΟῺ] ἄθη Απήβηρ ἀδὺ ΕΠΠ26] - ΕΥΥΙΩΟ]ΟρΊΘη, ΜΜ16 δυβίρυθ 

Ὀ6Ὶ Φομδῆηθβ Μϑυσζορὺβ υπὰ 1πὶ Βυσμβίθθθῃ Θ᾽ ἀθσ ϑ6]θυῖο- ΘΒ ἴῃ θα 

ἘΚΊοραὶ. ὙἼΙ0 8108. ἀπγο ἀἷθ ΟὨΣΙΒΟΣΟἤθα Ζυδβάϊζα ἀϊ6 Υοτίθ Ὧθ8 Το δηπθ8 

Μϑυσοραβ υτηΐοστηθῃ, 1δὺ ΘΌΘ ἢ 81}8 ΚΙαῦ: ἀ16 Ποιά ϑοῆθ Ου6116 Κῆπ Βοὴσ ποῖ] 

αἴϑειν τοῦ αἰϑήρ ΟὔδΥ πιῖῦ ἀθὺ ϑερμότης ἱπὶ Δ᾽] ᾳΘ τ ποθὴ σϑγθυηᾶθη ὨΔΌΘΩΗ. 
-- Αὐϑ ἀογ ΕἸπ]δ᾽ὐαηρ ἀΘΥ ΟὨσΙ βυ] Ἰομθα ΒΟ στη ϑἰαχασηθη δὶ Φ ΚΟ σψΟᾺ] (ταῦ 

Ἀπάογααρθῃ 8116σ Αὐῇ) ἀἰο  ουίθ, ΕΒ ρίϑ οὐ πἰομ β ΜϑηβοΒ 6888 οἂθν Εἰχι βεϊθσθηάθα, 
ἀδ8 'π ἀθάδηκθο, δῆοτίύ οὐδσ ὅδομο Ὀδὶ ἄθη Μϑῃβοβθη ἴπ ἀδοσγθυοἢ σοοϊησηθῃ 

1ϑῦ, 1η Ὀοίγο ἀθϑβθη ποὺ ἀϊ6 ΝΥ ΔΒγ μοὶ (ἀληϑές --- ἔτυμον, γρ]. Ρ]αἴο Κταΐ. 3868) 
Ἰγοια αδρθηΐθὶ] νοσροζορθη Θγάθῃ ταϊδύ6. πὰ σομῃ ἀϊθ ὙΥ̓ΔΒσμϑῖῦ ἴῃ 4116 
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Ἑ πέρα Υ͂. 116 πιῖὺ βϑ᾽θακ. 6]. 12. ᾿Ινίον Υ͂. 199 πὶ ΕΚ]. 451,21. 
ΠΆΓΟΙ Κοπήοκύίαν ἰϑὺ ἀϊ6 ΤΕ Ρουθ πδυϊτωσθαπρ Βουροβίθ] ἴῃ ἀθη (]οββθα 
Βουβών Υ. 206 υμπά δεοϊουκ. 6]. 2 υπὰ Ἔαρ Υ. 118 υπά 6] ΘῈ Κ. 61. 4: 
ζ38}.2 ὙΟΥΒΟΒΙΘάθη 51πα α16 Ὀοϊάθηῃ ΕἸ] γαηρθη σου Ἑπτά Υ. 108 υπὰ 
ϑβιθυκ. 6]. 608.) ΖνιΙροπαο 8418 ἀϊθθθ ἱπηπηΓη ΖΘ Ι 6] Βα ἔθη 
ἈΒπΠΙοβΚοϊξθῃ ἰδὲ ΝΣ ταῖοι ἔγθ 168 ἀϊθ νοΠ]βίβπάϊσα { θογϑ πβυϊπατιαπρ; 
1Π ἀον ΤΘΟΒΗΣΚ ἀπᾶὰ αταπαγιοιίύαηρ ὈΘΙΩΟΥ Εἰχοουρίθ. ΙΟἢ τηὰΐβ δὴ 
ΘΙΠΙΘ 8] Ροαπηΐθ ΤΉ δίβδομθη ΘΥΙΠΠΘΙΊ. 

Π)᾽6Ὁ. Αὐδροδία!ὰπρ ἀΟΥΓ σΥ ΘΟ ΒΊβοθθη Εἰ γτηο]ορῖθ μδύθ 510} ζὺ- 
πϑορϑὲ ἴῃ ἄθη Κγθίβοῃ ἀδὺ ὔοβ γ ]ζοζθη. ΕἾΒ Άγθη 416 Αὐυβαγίοϊκο 
ἀ68 ἐδριομθη 0 Όθη8, ἀοΥ Ηδυρ θοβίαπα ἀοσ ργδομθ, σϑ]σμθι [ὮΥΘ 
Βοἐγδομβίαηρ ραϊῦ: [ἢν Ζνθοκ Μασ, ἀ16 ΒΙομ ρκοιῦ ἀ65 ΒΟυυΒο μάθῃ 
ΘΡΥΒΟΒΡΘΌΣΔΌΘΗΒ ὉΠ ΦΥᾺΓ πὰ ΠΙΘηϑὺ ἸΠΥΟΥ ΕἸΓΚΘΠΉ ΠΙΊΒΙΘὮΤα Ζὰ 67- 
ὝγΘΊΒθη. ὕοη ΕΓ Μοίμοάθ σθῦθῃ 'ῃ8 Ὡθῦθη ἄἀθὴ ψϑηῖροη ΕἾαρ- 

ταθηΐθῃ ἃἀ16 Νοβδῃτησησθη ὈδῚ Α6]1ὰ8 Θ'1]Ὸ πα τΟΥ 8]|16 Ὀθὶ 
αυτο οἷπ γογβίθ ὰηρ.) ὅδ ῦ] μη Αποσγάμυηρ ---- 2. Β. αδέῤοτ- 

ὈΙηρθη γΟΥΖΌ ΖΘ ἤθη ὑπὰ ἀδ8 ΑἸ]οΥθοϑίθ ἀπ ΑἸ]ογβί Κδϑύθ 1δῦ ΒΟΤΟὮ] ποῖ ἄρχῃ 

Ζουρη δ ἀογ παι] ἤθη β:Πη6 818 ΠΘῸ ἢ ἄθχῃ ἀθγ ἢ61]. βου, ογϑυῦ ΔΌΘΗ ἹΤΏΤΊΘΥ 
816 ὈΘΖοζθη ὑπ Μ0 ΔΙΘὮ ἹΙΏΤΩΘΙ 5816 σϑηϑημὺ ψοχγάθη τηὄρθ, 80 τυ}8 Τη8} ΒΟ ἢ 

ἀυχομαὺβ 8 8βὶ6 Βαϊΐθῃ ὑπᾶ 86 ψϑ υδομοη Ὀσὶ οἄθτι ἀδάδηκοη, δογὺ οαθὺ 
ιηρ υπὰ Ὀδβομᾶάθυβ Ὀ61Ὶ ἄθῃ ογίθῃ ἀδὺ 861]. δου. --- θη. 68. πϑη] ἢ 
ΒΟΒο Ὀδὶ ψ 6] Π] ἤθη βϑοθθη σουζυ ΖΘ ἤθη ὑηᾶ Βομβὅμπου 1δὺ, ἀδῖβ ΨΥ ἀ8Δ8 Ὑ ΣἸς- 

1686 υπᾷ ὙΔΕΣΘ δοσ σϑάθῃ οὐϑὺ ἔδυ, 418 ἀδ8 ΝΙού-  ΔΒγο υπὰ ΝΙοΒύ-  κ- 
ΠΟ μ6, 80 ἰϑὺ 68 ΠΟΟΔ Υἱοὶ ἸΩΘῺΣ ΨΟΥΖΌΖΙΘΗΠΘΗ πᾶ γ]16] Βομὅποσ, ἀδίβ ΜΓ 1 ἄθῃ 

Ὑνγοτίθῃ ἀοσ [61]. ϑολ ἀΔ8 δθσο υπα ὙΠ] 0η6 ἔδυ μα] θη, πάθη Τὶ ἀ88 

ὕπνο υπὰ ὈΠνΊΓΚΙΣΟΒΘ οηὐξοσπθη ὑπ τνογνογίθρη. ΘΒ 68 πᾶ. 10 [τὴ 
ἸΩΘΗΒΟΒ]ΙΟΉΘΩ ΡΥΔΟΒ ΘΥΚΘΩσ, ἀθυ ἀυσοῖ ὑθΘΥθ ἢ Καπῖλ ἀθσ  ΊΘ]6 816 ἢ 

Γροβὑοϑοίψυ μαὺ, ψοιῦοσ ἀρουϊοξοσῦ υπὰ 80 ἀυτοὺ ἀθ ο ΒΒ θ1ὖ πα 
Ιᾶπθ Ζοιῦ ὑμυουΥ ἄοΒ] 10} σοπογάθῃ 180, πιομῦ τϑολὺ 1ϑὑ, 488 Η0]2 ϑ'ῥβιῃ 

ΖῈᾺ ΠΟΏΠΘῺ ΟΟΘΥ ἄθη βίθιῃ Ηο]Ζ, ἀδ8 Τοῦ ῬΡῆδῃζθ οὐδὺ ἅ10 Ρῆβδῃζε ΤΊΘΣ, ἄἀθῃ 

ϑοΣ Ρίοσα οἄθγ 488 Ῥέοαγσα ϑίϊοσ, ἄθῃ Ηϊτησμθὶ Εγχὰθ οαδϑὺ ἀδ8 5886. ΕΘΌΘΥ, 

ἀαταϊῦ τ ποὺ ἤδ]80 0 ΒορΥ 6 συλὺ ἀ168Βθὴ Νάταθ πα Αὐϑαγοκθῃ ογζουρο 
(γα]. Ρ]αίο Κταὺ. 886 Α), βοπάθσῃ ψἱγ 6468 ΠΙπρ᾽ ταὶ ΒΘ: θτὰ ΘΙ βθ θη ΝΆΙΩΘΗ 

ΠΘΏΒΘΗ, ἀοΥ ἴῃτὰ ὙΟΥΒΟΣ ὈδΙχοὶορὺ τῶγ, υπὰ (6ΠΠ) ἀΘΥΊΘΏΙΖΘ, ὙΘΊΟΠΟΥ ἀ88 
Βιῤέοσθ δϊ8 υὑπὰ ἀ88 ϑδϊβθ Ὀχύαῦ ποηπΐ οὔσγ ἀ88 ϑομ)]θορΐθ μυὺ υπα 488 

Οααΐθ βο}]θολύ μθλδὺ, 1π ἀοΥ Ἀ61]. ΒΟΥ Ὁ οἰηθη ΟΣ 618 οσᾶ]ὐ --- (πὰ ὙΧ1ΘΥ16] 
ΟἸΕΣΟΥ τοὔβδθηῃ ΜΓ (16 γα Βοαἀθαϊαηρ ἀογ Ὑοσγίθ ἀδσ 861]. Θοδτ δὰ οΥ- 
ΚΟΒΏΘΠ Βυσῃθη). 80. οὐνγα Β6 818 ἀδ8 ΟΥ̓ ΚΊΠ8], 6] 0868 θη ἐτυμολογικὸν τῶν 
τῇ ϑείᾳ γνωρίμων ὀνομάτων Ὀϊδύθῃι 5011086, ψῖθ ἀδὺ ΤΙ06] δυο ὈΘὶ ΖοΒδηπθ5 
Μαυσχορυβ Ἰδοῦ. 

1) ΙΘὰ 806 8160 ϑέθ:]θπ ἀ68 σ θίομθη 1θιητηδ8 δυΐμοί σέ, ΜΜ611] ΠῸΓ 808 

ἄοσ ἀθθδιαίμθιῦ ἀθυβθὶ θη οὲη Ὀὕτίθι] ἀδυθου, ΟὟ ἴσο Ἰοϑἰζίθῃ Θυ6]]6 πὰ Ἰἀθη 86 ἢ 
δοίη Κὅπῃθῃ, ταὔρ! 6 186. 

2) ΝῸΣ ἀδ.8 ὕαστο, ἀβ οὐ ἀβηθῦθῃ δυο ἀϊα ΟὙΔΙΩΤΉΌΚΟΙ βοῖποσ Ζοιὺ Ὀ6- 

πυΐχίθ, ΘΥΒΘΌΪ]ΙΟΙ σοσϑι οὐ ΟΣ υπά τηρὐβοάβομον νου τὺ, 
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ΠΒΙΠ6η ΟὐοΥ ΒοΖθιοβησηρθη ΕΓ ἀ16 οι Ζθίποη Κῦογροσγίθ]θ ἢ) --- ἀὔγίθη 

ὙΠ ΟἾὨπ6 τΘΙΐογοΒ υογϑυββοίζοη. ΑΡῸΥ 416 αἀϊγοκίθ ἘΣ ΓΚυΙΩ 
ΑἸ βου βϑ'ιγβύίθιηθ δυΐ ἀ16 βρᾶξογο 1{ςοταῦαῦ ἋΟΥ ΟὙΔΙ στ δὔ ΚΟΥ βομοὶπὺ 

Δα ΒΟΥ ΟΥἀθη 0} σογηρ. δο᾽έθη τ υάθη [ῃγ6  ΟΥΆΒΒΟΥ οἰἐἸουύ, 86 ΘΠ ΘΓ 
ΠΟΘ. τιγὰ σορθη 816 ΡοΟΪ]θιϊϑιοσί. [πὰ ἀοοὴ 51π4 ἀ16 βρᾶνσθ, οὐγ- 
ΤΠ] Ο]ΟρΊΒΟΒοη. οΥΚα 18 410110}} βίας σορ ἄθη Ασθοιύθῃ ἀδὺ ΟΣ ΚΟΥ 
ὈΘο ἢ αβύ. ΕΠπθ σουται οὶ πὰρ Ζ ΒΟ πα 616 τωὰΐβ ΒΙΘΥ ΘἸΠ,θ- 

ὑγϑΐθηῃ 8611. 

ἀοὰ δὲ δ δυίβουμα! ἀἴθβοὺ Κγϑιβθ 416 Εὐγιηο]ορθ δ ἢ Ὀ6] 
ἄθῃ σὐδιηημδί κοῦ: 5000 ΑΤΙΒίορδη68 σοὴ ΒΥΖΔη παὺ ΓΙ 5810 

Νοσπιθη δυΐροϑίθ]δ, σϑηδὰ αἰ θβο θη ἀρτΊρθη5 σγ]6 πὶ αταπαθ βόμοη 
Ρ]αἴο ἰπὰ Κυδίυ]οϑ: Αὐιβίδγοηβ ΒΒ ]ΟΥ ΑΡΟ]]ΟΟΥ Παΐ 816 ἀδπῃ ἴῃ (85 

ϑίοιϑοι!θ ϑϑιγβίθω ἅρογίσασθη: οἷη {Πηἰουβο θα ἔβηα ὨΙοση ποὺ δέ δυί. 
Ε. Ἰαρ ΥἹΘΙΠΘῊΥ ἀδγῖη, ἀδ8Β 416 ἐτυμολογιῶν ἀνάπτυξις ἄθγὰ 8] ΘΟ χδη- 

αὐ ΙΒοῆθη Οὐατωση ὑοῦ ἢὰῪ ΗΠ ἔβγα 6] Σὰν ΕΚ σαπρ Ὀογθιμ ΠΟ Π ΘΓ 
Πιοβίογνγοσίθ, ᾿τὴ ὑγθβθη  ]οηθη ἀοΥ ὀνόματα πεποιημένα, ᾺΙ πα Ὁ]8 

φὰ ὨΙαγτηοβ᾽ Ζοιὺ σοὈ]]ΘΌΘη 180. ἡ Εἰη ΑἸ]δΙΒ σὰ ἄθη ὙΠ γ ]Ο Κοιύθῃ 
ἄρον ΘΟ ΟΙΚΟΥ Ἰἰαρ ἈΙΘΙ ΠΙΟΒὺ ΥΟΥ, γγ7ὕῊοο 68 51:6} ΠῸΣ ὑπ οἷπη6 Εἰ οβϑίβίθ θὰ ῃς 

ἀογ Βροαρυΐαηρ 56] ΐθβποῦ πὰ πιῆ ΤΠ, νουβίβη ΠΥ ὙΥ̓ΟΥΡΟΥ 
Βδῃάθ]η Κοππηΐθ, ΡῸΓ δῦθῃ ἀβδῦαπι δ} Ἰκοῖη ΑΠ]ΔΙ8Β σὰ 6 ΠῈ Γ Αὐϑ- 

ὈΠάμηρ ἀογ Εἰ γι Ο]ΟρΊΘ πδοὴ ἔθϑίθη ῬΥΙΏΖΙΡΙΘΗ. 
θη ὕπιβομαηρ Ὀγδομίθ ποῸῸ0} Ζὰ αιγοβ [ορχοιίθη 416 Αη- 

ΘΥΚΟηπαπρ ἀοΥ Εἰ γγ Ο]ΟρΊ6 818 ατσυπαϊαρσο Ἃοσ Οτίβοορῖθ, 4685 Ηθ]]6- 

ΠΙΒΙΏΟΒ, ἴῃ (6ΥΓ ΒΘΙΥΒομοπάθῃ (ΤΙ στ δ  Κουβο]6, ἃ. ἢ. 61 ἄθη 

ΑἸοχδπάγιποση. 16 ὈΘΙάθη δγβίθῃ ὑπᾶ ργοίβίθῃ γογίγοθυ ΟΟΥ πθαθη 

Βιοδίαηρς 8:58 ῬΒΠ]Οχθηοβ ἀπα θίθακοβ. Ηϊθυη ἸΙορὺ ἀ16 Βουνου- 
Τασομάθ Βεοάθυξιηρ ὈΘΙάΟΥ Μάπηοσυ. Α18 ποὐνγθπαιρου [ΓΘ γϑίο 468 
Τ]ηιξουτιοθβ σοϑηη ἀδηηῦ 416 Εὐγτλο]ορῖθ ογμόμέος Βοάθαύθαηρ: δ08- 

σοου ἄυγοθ ἀ16 γογίγοίοσ βίγθηρβίοσ ΑΠπδ]ορΊθ τηυίβία 516 810} 1ῃ 

ζ82 ΔΠΟΘΓΟΥ ἵν εῖδα ἄθη (ἀδβούζθῃ ἀογ Αμδ]οσα δηθοαθθιηθη. ΟὙϑιη- 
τηδίβομο ασυπάγορσθὶη ἀπᾶ ῬΥΙΗΖΙ ρθη μ81Ὁ 65 δυΐζαβίθ ]θη, 808 ἄθιῃ 

ῬΒΙ]ΟΒΟΡΒΙΒοῆθη ϑγβίθηῃ 61} ΒΡΥΒΟΒ]ΠΙΟΠ65 Ζὰ οηὐνιοκο]η. ὙΥΙΓ Κόμπρῃ 

1) αὶ. 2. Β. Οτῖοῃ 180,7 υπὰ 17, 9, ΟἾγΥΒΡΡ ἅδον σπιϑαμή υπὰ ἀγκών. 
Αὐοὴ ασσοθ Απογάπιυπρ ογκΙ ἅσί β] οἢ 80. 

2) ἈΒΠΟᾺ ἰδὺ ἀϊθ ἘπυσιΚ]αης ἄθγ ΕΥΥτοΙορῖθ, 6] ἢ 816 ἢ ΒηΒΟ]]οἴβοπα 
8 Ασϊδίοίθ]θβ υπὰ ΤὨΘΟΡΗγαβὺ ᾿πηθγ 410 ἀοΥ ΕΒοίοσι Κα γο]]Ζ δ. Αὐ ἢ 816 Ὀ6- 
Βοδέισί 810} Ὀοβομάθσβ τοῦ ἀθῃ ὀνόματα πεποιημένα. Μδη γουρ]θῖομθ δα [βου 
Ῥοχηθίσιοβ περὶ ἑρμηνείας 8 94 ἢ υπὰ 176 τοῦ 81]]6 τὴ ΠΟ βῖο8 σοη ΗΔ ΚΑΥΠ888 περὶ 

συνϑέσεως ὀνομάτων ΚΑρ. 1δ. 160, ΘΙΟΠΘΙ ὯΠ8 ΖρΡΊΘΙΟΒ Ὀασουσὺ, ἀδίβ γοὺὰ ἀοΣ 
δἸΐογοῃ 1λὑϊογαῦσ πὰ Ρ]αΐοβ Κυδίγ]οβ ποὺ Ὀδκαηπὺ ψαγ; Ρ]αίο σὶὺ 818. Ετ- 

βηάον ἀθνὺ Εἰγτλο]ορ θ΄. 
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ΠΟΘ γνουΐοϊθη, Μ|Ι6 510} Ὀοϊ4ά6α ΜΠΠΟΥ πηϊῦ αἸοβοὺ Αὐΐσαρο 8Ὁ- 
σοίμαπαάθη μδροη. ἤοοῦθ πιστὰ 65. χυὺ 8615, ὙΌΣ δυΐ αἃ16 δηΐ- 

ΒΟ Ι ἀθηάθῃ ϑἰθ!] θη ὝΆΣΤΟΒ, δὺ8 σι  σμθη ΜΓ 1686 ΕἸ ΟΕ] πρ ου- 

Κοππθη ἀπά Ζοι ΠΟ ὈΘΒεϊατηθπ Κὄππθη, οἰπθη ΒΟ Ζὰ νγοσΐθῃ. 

Εδ δῦ δἰ τη] ἀ88 Ὀοκδηηΐ ΕὙαρταθηῦ Ὀ61 Πιοιηθάθϑ 4389 1 αἰϊηιίαϑ 

δέ τηοογγμρίε ἰοφιομαϊ οὐδογυαύϊο δοομπάμηι Ποριαπαηι ἰϊπσιαηι; οοηϑδίαΐξ 

απέοηι, μὲ αὐἀϑδογὶέ Καγγο, ᾿ῖ8 φιαίμοΥ: παΐωγα, ἀπαϊοσία, οοπϑιοίμαϊη, 

ατοίογίἑαίρ. Ἰθαἴβ 4168 Υβρυηρ! ἢ οἷπθ Ποβηϊθοη ἐγ ἀθη ᾿Ελλη- 
νιόσμός σᾶῦ απὰ παΐμγα [Ὧν ἐτυμολογία 5ἰομῦ, δαὶ ὕὔβοποσ 1) σούς 

οὐ Καπηΐ. ὅ1ὲὸ δηὐδμδ]ῦ οἷπθ Ὑ υβο σα ηρ ἋΟΥ Δ]ΟΧΘ ΠΥ ΠἸΒοθθη ἀπὰ 
5ἰοΊΒομθη Οτπαἀρυηζρίθη. 16 χυγοιΐθ 6116, τσ σῆμ πλουκτ ἄγαϊμοῦ- 

Ὑγ6 1560. Καῦτῃη Βοδοβίαηρ μοαπαάθῃ ἢδὺ, ϑἰθῃῦ ἴῃ ἀν ΕἸη]ο ας χὰ 

ἄοπι Επθη ΒΌΘ. ὧδ ἰΐμσια ἰαξπα 8 1---10 υπὰ Βαπαοὶὺ δου α16 

ΥἹΟΥ͂ δύαϊορῃ ἀδὺ Εἰἐγιμβοϊοριθ. ,[2Ί1Ὲ απίογϑίθ 1ϑὲ ἀ16, Ζὰ ΘΙ ΠΟΥ 

ΔΌΘΒ α16 πολλοί 5108}. δυβοῦθη: ἀθηὴη αἷ6 οἰ ηξβομβύθη ΥΥ οὐὐζιβδιηχηθη- 

[θὰ πρθη π|6 ἀγσοηεοαίπαθ οὐκθηηῦ ἴθ ἸἤγῸΓ ΑὈ]οιαηρ 764 ο6γ. 3) 

Πθ φυγεῖν δαϊο ἰδὲ 416, ζὰὄὀ σϑομοΥ ἀ16 αἱ Οὐ διητη δῖ κΚ 516} 
ΘΥΒΟΌ, τ ]ομα χοιχί, σψὶ6 ἀ16 δ ῃΖθπθη ἢ Θἕο θἰηζοὶηο ΥΥ̓ ὄυίου σο- 
ὈΠΔοὐ, συϑδιησηθηροβοίχί οὐϑσ δΌρονγδηαθ] Ὠδθθη, σὶ16 Ῥϑουυ 8 561 
ἱποιγυϊοογυϊομην ρθομδ; ἀ16 ἀγα ιὕαΐθ, σὰ σ ] ΠῸ ἀ16 ῬΒΙ]ΟΒΟΡΒΙΘ 
Β10} ΘΙΩΡΟΙΒΟΒδηρ, σγ ὴθ αἀ16 ήοτγίαε ἀθβ ὑβριομθη ΠμΘΡΘη8Β, Ὑ160 
Ορρϊάννη, γ οι, για, τὰ οὐκιᾶσοη θαρδηηὅ); Θμα] 10 αἴθ τυἱοσΐρ, 
γγ Ϊο 6 ἴη 85 ΗοΙΠΠρίαπι, 485 Ῥήβθη βο] ὅϑὺ ἔησὺ ἀπὰ ἀ16 ἐμίξία, ἀ16 
ἀρχαί ἀογ ὙΥ̓ὄτίου οτος. Μη Παὺ --- ἀπρορτο ΠΟ, πάγῃ --- 

σογδάθ 448 γγοχί, δυΐ συ ίομθβ 811608 δηκοιησῦ πα 88 811608 ογκ]δγί, 
βοσπαμβ, φίὸ σγαγηηιναίϊοα οβοομαϊέ απέϊφιια, τὰ πϑαρϑίοσ Ζοιῦ 88 ἀθιὴ 

Τοχὺ ροϑίγι θη. [πὰ ἀοοῖ σιγὰ ἴπὶ Ε]ρθη θη 418 γοσγίγοοσ ΟἿ ΘΒΘΥ 

φγαηηηαίϊοα απέϊχσα ΑΥἱϑῦύορδηθβ γοη ΒΥΖ8η2Ζ ψοπαπηῦ, απ Κβηηῃ 

ἀου]θηῖρο, ΘΙ ομ Γ ἀοσ ῬΒΙΠ]ΟΒΟΡΒΙ6 4) ΠῸΥ 416 συυϑι δομδίο ϑδαξο δηνγθιϑί, 

ΠΟ βθ]θὺ ῬὨΙΠ]ΟΒΟΡΗ, τὰ 8180 Οἰὑγδιιτη δύ Κ Υ 861Π, ΒΡΘΥ 

1) Εὰ αἱΐθβ ᾿υϑγροθάυαθ ἀογ ῬὨ])Ο]ορΊθ. ϑβ: αι  θ 6 Υ. ἀθὺ Ὁ}1108.- ῬΒ110]. 
ΚΊ]αβ8βθ ἀθγ Κ. Ὀδυσ. ΑΚδα. 1892 5. 628 ἡ ΙΟἔἢ νϑυτηᾶρ Δ] ογάϊπρθ πολὺ 8]]6 

ἀ1086. ὙἹ͵θσ προ π δαΐ ἀθη οἴπθὴ ΤΎΥΘΠΏΙΟ ΖΓ ΟΚΖΟ ἤγοα. [088 Ῥυ ΖΡ 

ἰδὺ δος υπὰ Κοππΐθ γϑυβοῃιθᾶθπο ΜΔΠΠΘΥ ὈΘΘΙΠἤυθβθη. [τὰ ἀρυσοα πηὰΐβ ἸΘῊ 
ΔΌΟΘΒ ΙΟΥ δυῦ Εχκυσβ ΠῚ νϑυνθίβθῃ. 

2) Α18 Ζυβαιησηθηβοίζαρθῃ ἔδίβὲ 14 ἀ16 βίοι σὶρ Ρ]αὔο ψϑιΐϑιβ ἀϊ6 τηδὶβέθῃ 

Ὑγότίοσ; 80 Ὀορίπηῦ τοῦ Ἰἤποι πα! 0} ἀδ8 ϑυβύίθιῃ. 

8) Αὐυΐ ἀΐϊθδοηλ αρεγῖγο οοορὶὲ Ἰιοσὺ ἄογ Ηδυρίξοι: 516 μαὺ 816 πἱοιῦ οσ- 
κιᾶτί, πὺσ θὰ Απέδηρ πὰ Ὑογϑυο! ἄδΖὰ σοιηδοῦ. 

4) Βεοδοδύθηβνγοσὶ 1ϑὺ 416 δ᾽] ροτηθίπθ Βοζϑιομπυηρ. ΠῸΥ ΟΥΑΙ ΙΔ ΟΚΟΥ 
Υ ταῦ 810}; πιομὺ δου ἀϊθ δίοι Κοσ, βοπάθσῃ ἴδον ἀ16 ῬΒΣΟΒΟΡΏΙΘ Εἰμϑὰβ ἰθὺ ΟΣ 
βοάχυηροῃ. 
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Οτδιητηδῦ κου πιο 1π ἄογ τὶ ἀ685 ΑὐἹδίορῃβηθθ, ἀδὺ 0 ἢ} δαΐ ἀ16 

Ὀιοβίογνγοσία θοβογβηκῦ, Βοπάθυη ἴτὰ ΘΠ ΘΙΠΘΥ ΠΘΌΘΩ ΟὐΤ ΔΙΠΠῚ8- 
εκ, σοῖο μθ τῖθ ἀ16 ῬΒΠ]ΟΒΟΡμΙ6 ἄθη Ηθ]]θη βιηοδ 861 08ὺ Ὀθμδπαβ]ὑ, 

ΒΟ. 806. δου 416  ϑυβαοηθ ἀθυβοι θη δυΐβομσιησὺ πὰ ἀ16 ἀρχαί 
ογίαίβι. 1 Αὐοὴ ἀ16 [ο]σθηάθ ῬοΟ θα κΚ σορθη α16 ,Δ] 6 ὐγδιηπηδί κα 
βοὺχὺ σϑηζ ἀ16 Εἰ ΥμΊΟ]ΟρῚΘ 818 ἀσαμαϊασο 468 Ηθ]]Θηἴβηη 08 σότϑυϑ: 
ἀϊΘ σοῃ Πιομίοσπι ρϑ]ἀοίθῃ Ὑδυθου μάθη ΘΠΙροΥ ΥΥΙΘ  Ιρ κοι: 
ὙΠΓ ΓΥΘΆΘΏ ὉΠ5 ΠΥΡΟῚ, 8ΌΘΙΓ ΜΙ σΘΟΌΓΔΟΘΠΘΙ 810 Β6] θη: δυΐ αἀ16 ἐτυ- 
μολογία,. ἀϊ6 ὀρϑότης ἀθ8 ἱ'πὶ ἐδρίομοη Τμθῦθῃ ΠΟ ἤθη Ὑ ογέβϑ 

Κοιηταῦ 698 82ὴ. Νὺμ δύ ὍΠ8 6 Θ᾽ ὨΖΙ ΟῚ ΟΠ ΚΟΥ 88 ἀ6πὶ ρ6- 
βαηΐθῃ ΑἸῤοσίαμπη Ὀδκαπηῦ, ὑϑίοογ ἄθη ουβαο ἢ ρσοιηδομΐ δύ Ζὰ 
͵θμθῃ ἀρχαί γογζιτηρθη, ὑπ 6ΥΓ ἰοὺ ἰπ ἀἸθΒοὺ Ζ61}: ῬΒΣ]ΟΧΘΏΟΒ. 

ΕἘΥ μαὺ 685 συϑυβυοῃῦ, 416 ϑὅργδομῃβ δυΐ δἰ πβι] Ὀῖχο Υ αΥ261η Ζαγοῖς- 
φα ἼΥΘ ἀπᾶ μαὺ ΕΓ 516, ψὶ6 α16 ῬοΪοτας Ὀ61 Φομδηῆποβ Εἰ μαὶία 
ὉΠ58 ΙΘἢγχί, Δ ὨΥΒΟ ΘΙ ΠΟ Βοραγ ἀθη Αὐϑάγυοῖς ἀρχαί σοογασοιῦ. 1285 

στδιατηδ ϊβοῃθ ϑγβίθῃ, ὑγ ημ08. οΥΓ ἄθπὶ ΡΒΠ]ΟΒΟΡΒΊΒΟμΘα οηὐρερθη- 
βίβ] 6, πϑῆπι δἷπθ Απγοσαηρ Ρ]αΐοβ, 416 στοιχεῖα σὰ 8 Ώθη, ὙΠΘΑΘΓ 
δῦ, ΔΌΘΥ 80, ἀδ8 πιο δὺ8Β ἄογ Ναίασ 468 Κίδηρβθ, Βοπάθση 88 ἀ6ῃ 

ἄυτοι ἀϊ6 συνήϑεια ἔοβυμαϑίο!] θη Βοάθαθαπρθη ἀ6γΥ ΑὈ]Θι δα ρθη α18 
Βοάδαξαηρ 468 στοιχεῖον σον οηηθη σπυγάθ: ἀ16 ΕΙΟΒ ἐρεῖν ἀον ΑἘ- 
Ἰοϊϊππροη συγάθ ἀυσγοῃ ἀϊα Απδ]ορίθ, οὐνγαῖρθ Εν θυαηρθη ΑΘΓ 
Βεάθαΐαηρ ἅδου ,ἅ16 οἱχϑηθ ομο Βιπδὰβ ἄγοι 416 αμοίογιέα8 ἴαϑί- 

σοϊορί. δίβ ΡΠ] Οχθμοβ ἀ165 1ῃΠ ΥὙ0} 8116 δηάθγθη ΟὙὐδια πη ΚΘΤΉ 
ἀηὐουβο μοι ἀθηαθ ϑίγθθθη, ἄθῃ ἀρχαί 56] 08ὺ πᾶθμου σὰ ὑγθίθῃ, δι Πθ ὴ 

ὨΒΙΏΘΏ]ΟΒΘη ΟΥΡΆΠΡΘΙ γογάδηκῦ, ἰϑὺ 8ὴ 8100}: ὑΘη]ρ ὙΥΒΒΥΒΟ ΘΙ Π]ΠΘἢ 
πὰ πιγὰ ἀυτο ἀ16 Υοτία ἀθβ ΨΦοθδημοβ Μϑδυσορὰβ ἴδϑὺ δυβρο- 

ΒΟΒ]ΟΒΒθη. 3ἴο αἀδυῇ τῃ8η ΨΟἨ] γοχτηαΐθη, ἀδίβ γαῖγο 416 ἐγ ἢ θϑίθ 

ΟΠ ἀ68 ῬΆΠ]ΟΧχθποβ Ὀοπαῤζέ. 
Ὅὸγς ὕΒΡΟΥ οἰποὺῦ ἡπθῦθῃ Οσδιησηδί κι ἰδὲ ῬΒΠ]Οχθποβ δαΐ 

ἀϊοβοαι ἀθοὶθὲ ἴθ ἄθγ Τηδὺ σοπογάθη, θηη δ ἢ} αἀοΥ Κύπηθ γ6γ- 
ΒΌΘΙ, ἄρον ἀϊθ ῬὨΣ]ΟΒΟΡΙΙ6 Βἰπααβζαρθηθη πᾶ ἀ16 ἀρχαί δὰ ΘΥκΙἄγθη, 

δαΐσοσθθθη πυτάθ. Π᾽6Ὸ Μοίμβοάε ἀδὺ Ῥ]ΟΒορ Ιβομθη ΕἸ ΥΙΠΟ]ΟΡΊΘ, 

76.465 Υογι ψη]κύτ] ἢ 415 Ζ ϑϑτατα Θ η 56 ὑΖ ΠΡ ΤΠΘΕΥΘΥΘΓ ὈΘ]]ΘὈΊρΘη 

1) Πεαίβ ὕαῦτο ἀ16886 δομοιάυηρ 80] 8ὺ ουΐυπᾶάθη ὨΔΌΘα Καπῃ, γα βοῦν οῦ- 
16} Ἰοιαπὰ Ὀομδυρίθη. Εν Ἰομηῦ 8 δυο ἄθῃ ουβῦοῃ, 416 νἱογίθ δἰαξα ζὰ 
ογβίθι θη, 80, ὑπᾶ ἱπὶ 1, αὐθὶ ἰβοθθη 1ϑὺ βὶ6 Ζὰ ουΚ]ἑτατηθα πἰθ νουϑυσῦ πτοσζάθη, 

ΨΟὮ] ΔΌΘΥ 1τὰ ΟΥΘΟΒΊΒΟΉ θη. --- ΕἿΡ ἀδΔ8 νογάοσθθηθ οσύ γεσὶβ (8 8 ἐηίέία γερῖ8) 

ὙγΘ1 [8 ἸΘῺ ΚΘΙΩΘ βιοθοσο Βοββουπηρ; Ζῃῦ Νοὺ Κὄπηΐθ 186 ὑμεξδία γοὶ Οὐδ γέγμηε 

ποηῦροα; ΔΌΘΥ ἄδηη ΓΘ ]Θὴ Ὠ1ΘΥ 8116 1}, ΜῸ 810 8ἃτὴ δύϊ σδύθη Ψψἄσϑῃ, ἀϊ6 

ΒΘΙ8Ρ01618. Μὶν ἰδϑὺ ἄδμοσῦ ἀθὺ Αὐϑ[8}} θ'πθβ ϑαῦζβθβ υοὺῦ ζ76 5) γεφὶβ ἅτὴὰ ψ88τ- 

ΒΟΒΘΙ]ο δύθη. ΠῈ8 Β6:8ρ16] 18ὺ 61} ΘΒ] 0168 ὟΝ οτῇ. 
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δπάογοῃ (ϑάλασσα -- θανάτου ἄσσον οὖσα) τὰ Ὀοίγαομέθη, τϑῖ- 
Βομυγιπἀθὺ Ὀίμπμθη Κυγζοη. ἀῃ ἴγὰ [6110 ὑσὶ ΔἸ] σοτηθὶμ οἷπθ ΑὉ- 
Ιοιθυπρδίμθοσιθ, ἀ85 ουο  οη 61 η08 ΥΥ ογίβίβιμηηθθ Ὁ18 10 8616 

οἰ ἔβομϑίθῃ Εβο μοὶ πα πρβίοστηθι πἰπδυῦ ἀπ 416 Βοορδομίμθηρς ἀδγ 
ἈΙΘΙδαπρδίογτηθη, ψῖ6 θαυ μδαρύ ἀογ πάϑη, σοῖο ἀ8δ8 γήοσγί οτ- 

[Δγὺ. 168. ιϑὺ ἀκβ ΒΘ θθμὰθ δὴ ἄθὴ δου ἀθ8β ΡἈΠ]ΟΧθηΟΒ. 
᾽. ΕΠΡΙΒσαηρ ἰδβίου ἐογηνηὶ ἰδοϊηϊοὶ Τὼ Ἃἃ16 Θ᾽ ΖΘΙΠ6 ἢ δη,6- 

ΠΟΙΏΤΉΘΗΘΙ πάϑη ὑπ ἀἷ6 Βοουδοιύαηρ ἀοΓ Απαὶορίθ Ὀ61 ᾿ππθη ἢδὺ 
ὈΙΠΠΘΗ ΚΌΥΖΘΙ) ΚΘΙΠΘΙ ΒΘΙΠΟΥ ΝΘΟΒΙΟΙΡΘΟΥΓ σὰ ἸζηΟΥΊΘγΘη νϑυτποομί. ἢ) 

Π᾽Ὲ Βουθη περὶ παϑῶν λέξεων οηἰδίομθη ὑπ ογόγίοση ἀ16 

ΝοΥΤΆΘη ΟἸΘΒΟΥ ὨΘΌΘη Εἰ γα] ορο; 416 [14] Κὐξοσβομαηρ στον ταύ 
615, πὴ ΕΓ 6416 Θ᾽ ΠΖΟ]Πθὴ πάϑη ἀ16 Ζουρη]8βα σὰ Ὀϊοΐθη. 8ὲ᾽΄16Ὸ Εἰγ- 

ΤΠΟ]ΟΘΊΘ 180 ὈΙΠΠΘῚ ἰΓΓΖΘΠηῚ ΥΟΠ]ἸΚΟΙΉΤ6η ΖῸΓ ΗΘΙΥΒΟΒΔ  σο]αηρσὺ ἀπά 
Ιϑ[8ὺ 510} ΠΙΓρΟΠβ ἸΠΘΠΥ Θηὐροῆσθη. 26. ΟΥμορταρῃ Ὀτγαποηῦ 816, 

ΘΠ ΘΓ Ἃ16 ΒοΒγοι θαπρ θ᾽ ηθ85  ουίθα ουϊδαίοσί, 16 υπηροκθηχέ ἀΟΥ 

Εϊγταοϊοσο ἀ16 ΟΥὐμοργαρῖθ, πὶ ἴδίβοῆα ΑἸ] αησοη, σπ16 ἀ16. ,ἢο- 
τη Βοος. Ἡρου]οϊϊαηρ γοη βαλανεῖον δὺ8 βάλλειν ἀνίαν. τὰ σ]αοΥ- 

Ἰερθη. ἴπ ἀἷθ Πιοἰογ Κοσησαθηΐασο ἀγιησίὺ 516 δ 61 Ἰ6Ιομίου γϑτ- 

βίη ἀΠΠΙομθη Ὑογίθη 1π στδίβογεπι Ππιΐϑηρ οἰ πὴ: ἀ16 Αὐὐιοϊδίοπ Ρ6- 
ἀϊθηθη 56 ἢ ΙΠΤΘΙ ἴῃ ἸΏΥΘη ἸΟΧΙ ΚΑ] Βοῆθη ὙοΎ κοι, α16 οσ θη ΘΓ 

προσῳδία, ϑράϊοῦ δυο αἀ16 κανόνες ὩΘΏΤΠΘη 816 δὰ. 50 σιγὰ 416 
ΕΜ γΙηΟ]ομίο 50] ϑὺ 'πὰ ἀθπ βοβυϊθη πούνοηαισ. Εβ ἰβῦ πὺ Κοη- 
Βραιθηῦ, σὴ Ἃ16 ΕἸΡΙ ΠΟΥ ΒΘ] ὐὐογαίαΥ ΠΘΌΘη ἄθιὰ μεριόμός (68 

Ὑνγοτίθβ δοιὰ ἀθββθὴ Εἰ γτηο]ορῖθ Ὀϊοίοῦ, πα τ]θαθσαπὶ ΠΥ ΚΟΙ- 
βΒοαυθηῦ, θη ἐγ ῬΠΟΟΟΒ υπὰ βΒοῖπα Ζοιὺ ἔαϑὲ 1646 Ἀ] 6 γθ ργϑιῃχηδᾶ- 

8680 ΘΟΒΥ ΖρΊΘΙΟἢ Θ᾽ η6 ϑδτωσαϊαηρ σομ ἐτυμολογίαι, οἷπ ἐτυ- 
μολογικόν 8.2) 

ΑἸ 8618 νοῃ ἀἴθβοῦ Εἰηὑσ Κ] αηρ βύθθη υἹθ]] θοῦ ΠΟ ἢ 6126} }6 
σαι δύ κου Ὀ18 οὗνγα ἴῃ Νοῖοβ Ζοιῦ, 80 Ἡθγακ]θ 1465 ἀν ῬΟΒΕ ΚΟΥ, 

1) ε]. ϑαστο ἀ 1. 1. Υ 6, ἀθι παὐυ!ο ἢ ἀ1686106 Φ06]}]6 Ψ16 1πὶ ἔο] ρθη- 

ἄθῃ σὰ ἀτυπαθ Ἰτορῦ. 
2) Μδὴ νϑυρίθιομα σὸπ ἄθῃ Εὐγτ}Ο]ορΊθη ἀθ8 ὑπίοὺ Καίβοῦ Νοσο ἰθυθηάθη 

ἘΡδρσοάϊοβ ΕἾ. ὅ8 1.ἅ. ᾿ἡ“σσύριοι στο Ἴἥσσαρος πὶθ μῦϑος τοι μάϑω, ΕἾ. 8 βά- 

κηλος Υ0ὴ ἄκηλος Μ106 βρόδον νοι ῥόδον ἃ. ἀσ]. 16 εγθϊπάσπρ ἀοὺ Εὐγτηο- 
ἰορίθ ταὶ ἀθπὶ ᾿Ελληνισμός ὑγἱἱ}ν ἀδΌΘΙ ἱπὰ ἀδν ον θῦ6 ἔὰν ὙΥ ὄσίεσ ἄθὺ δ]ύθῃ 
αὐθβομθη Κοτηδά]θ ποοὰ Ὀοβοπᾶθτβ σὰ Ταρο. Μϑδῃ νϑυρίθιομο οὔτγα ΕΡΑΡὨγοά οΒ 

Ετ. 6 (Πσκωλιάξειν) ταῖῦ ΕΣΓΘΏ8108 ΕἾ. 3 (Πυδαρίξειν). 

8) Υαὶ. 2. Β. Ἐρδρῃγχγοάσίοβ ΕἾ. 48 ζἡτμίς (Οάγβεθθ- Κοιητηθηΐδυ), ΕἾ. 52 
᾿Δλκαία (Βοβιοά- Κοσωσηθηίαυ), ΕἾ. δ8 Ἴρδις (ΚΑΙ ΔΒ οβ- Κοτηπηθη δι). 

4) 9]. ἄθῃ ΤΙΐ6] ἀθ8 βορομδῃηΐθῃ ΕἾ Π10]. ρᾶσσυμπι υπὰ ἄθη ΞΟ] 8 ἀ16868 

Καρ!ἴ6]8. --- Α]8 οἷα ἸΥ ΚΠ Ομ 68 ᾿Ετυμολογικόν π᾿ ἀΠΒΟΥΘΙῚ Βπηθ ἄδπη ψου] δορί, 
γοΥ] σὺ 810} ἀ1686 ΕὙΘΙ μοῦ ψΊΘα6Υ. 
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ὙΊΘΎΤΟΒ] α16 σοσηρο Ζ8}1 ἀογ ΕὙδρστηθηΐο ἀδ5 [ὐτῦθ1} ὉΠ ΟΠ ΟΣ πδομέ. 
6 46η74}15 βἰθῦ νῦ]ρ νὸπ ΒΤ δ0861}8 ποοὺῦ βϑίθυκοβ. ΘΒ] ρὲ 
ΘΌΘΗ ΕΣ 18 ἀ16 ΕἸ γτμο]ορο 4185 αταπαϊαρο 4605 Ηδ]]ΘΗΣΒΤΩΟΒ, ΔΌΘΓ 
Βἰσὐ ΠΥ ἀδίβ βοὶπο ΕἰγκἸδυυηρϑεσύ τοὶῦ γὺὴ ΟἋΟΥ 468 ΡΈΠΟΧΘΠΟΒ 8Ὁ- 
γιοῦ (6Υ ᾿ϑὺ σϑηχ ΑΠΠδΠΡΟΥ ἀ6Υ Ζυβδιητηθηβούζαησβ-, ποῦ ἀογ ΑὉ- 
Ἰοϊ δα πρύμο. 16): σ8η2 86] θη Ζοῖρὺ 516} ἴῃ ἀθ᾽ὴ ΠΌΜΙΠΘΙΓ 80 υτηΐδηρ- 
τΘομθη ΝΆΘΒΪΑΒ5Β οἷη ὙοΙΒΌΘΒ, οἷπ Ηου]διαηρ ἀυγο οἷπθ δηΐ- 

ΒΡΙΘΟΒΘΠμἀθ ὉΠάθγθ χὰ Β:ΟἤΘΓΏ, 65 80) ΠῸΓ οὗνγαβ δ ΠΟ ΈΓΟΥ 

ἑογηνίηιιβ ἐρολιγεῖσιβ ἰσσοπάβ. 16 σὺ ἀν Εἰὐγτβο]ορῖθ 18ὺ ΠΟΟῚ Κ.812 
16 1η Ρ]αίοβ Κυδίυ]οβ, τοϊῦ ὑγϑ] σμθιη 810}: 0] θα ΚΟΒ ἴῃ ΘἸΠΟΥ ΕΒ 61ἢ6 
γου ΕΥΚΙδγαησοη Ὀογσχὲ: τη8η υϑυρίθιομα ᾿Ενιαυτός Ρ]αίο 410 Ὁ), 
ΕΚ]. 434, 18: Ζυγός Ρ]αίο 418 Ὁ, ΕΚΙ. 448, ὃ. “Ἥρως Ρ]αῖο 398 Ὁ), 
ΒΚ]. 444,21. “Ἥλιος Ῥ]αίο 409 Α, ἘΠ]. 444,24. “Ἥφαιστος ΡΊ]αἴο 4010, 
ΕΜ]. 444, 28. “Ἥρα ῬΙαῖο 404 Ὁ, ΕΚΙ. 445, 4. )αβ Ρ]αἴο ἀδῦ6ὶ πιομὺ 

ἀἰγοκὺ θοπαΐχέ δῦ, δουρί 810} ἐγ α16 ΜΘΏΓΖΔὮΏ] ἀογ [616 η. βοΐοτί 
ἀηα Ζοϊρὺ δαίβογάθηη ἀ16 6]οβ86 Θεός, 'π ΘΠ ΘΥ σογδάθ ἀ16 Απϑιοδί 
Ρ]αἴοβ (991 1)) δὺβ8 ἀθν Ηδυρίᾳιθ!]θ ἀθ8 β6᾽θιζοβ, δ8 Αρο]])οάοσ, δη- 

οί γ πιγὰ. 0)΄᾽Ά9Ὸ Εὐγιβο]ορίθη ἀον δέξουπιδιθη 51π4 78 8116 ζυ ρ θιοὶ 

βίοι βοι: 416 Εἰ γηπο] ρθη ἀοΥΓ ΗδΓΟΘ μι θη, Ὑ6] 6 80 βίδυϊς Βθσυου- 
ἰγοίθῃ πὰ 80 ρθηϑὰ ἄθη ρ]δίοπιβομθη ΕἸΓΚΙσυηροη ἀὉΓ Νδιηθῃ 

᾿Αβίγδμδχ, Ογοβίθβ, Αρδιβθίηποι, Αἰγθαβ, Ῥθ]ῸρΒ πα Ταπίβ]οβ δηύ- 
ΒΡΙΘΟΒΘΩ, ψογάθη 61 ἄθη ΘΟ κου ΘὈΘη 8118 ποὺ ρϑίθ] ΠΌΘη: θη 

Ναίηθη ᾿φαρεύς Ἰοιξοὺ 18 ΒΓ Βομῦ!]ου Κυαύθθ στοὰ ἄφαρ ΒογΥ.) 
ἄθηδὰ ἄδββοὶρθο ΒΘ ]θη 6 οἰ ρθη] θη διητηδ βοὴ Β6- 

ὑγβομύαηρσθυγθιβο ζοὶρχὲ 416 Θ0.6110 468 ΦοΟΠδΠΠ68 ΕἸαομαιία πα ἀ88556}06 
γογ δ] 15 σὰ Ρ]αΐοβ Κυαίγ]οβ. ἀπ 416 ἀυγοιμ ἄθη ΎΤΘΥ ΘΥ8]06}6 

ΕΠ] οι δηρ ὈΓΔΆΘΒΘ ἸΘἢ ΠΤ Ζὰ ΘΥΠΠΘΥ; ΙΏ8} ΥΘΙΡΊΘΙΟἢ 6 ΤΘΥΏΘΥ 618 

Εὐγτπο]οσΊθα σοη Θεός «08. 1---Ο, Ῥ]αῖο 891 Ο, 400 Ὁ: νου Ζαίμων 
998. Υ.16, ΡΙαῖο 898 Β: νοὴ νϑρωπος 908. 128---129, Ρ]αίο 8399 Ὁ: 
γοη Ψυχή υπὰ Σῶμα {4208}. 139---143, Ρ]αἴο 400 Β Ο;: νοη Ἥλιος 908. 
24-- -290 Ρ]αίο 409 Α: γοὴῃ Σελήνη 90}. 80. 81, Ρ]αἴο 409 Β: νοῃ ᾿“ήρ 

99Ἀ. 46, ΡΙ]αίο 410 Β: νου ὥρα {0}. 111, Ρ]αῖο 410 Ο: γοη Ἐνιαυτός 
29Ἀ. 105, ῬΙαίο 410 Ὁ: νοὴῃ Γυνή “208. 1517, Ρ]αίο 414 Α. 16 
ϑἰδυκδύθ {Προσοι πβεϊπησηππρ ζοῖρὲ ἄθγ ἔγμου Ὀθβρυοόομθπθ ΑΡΒοΒ πε 

-- 

1) Πῖε8θ ΑὈμδηριρκοιῦ σοὸρ ἀογ δίοα σψῶγ πούμνψοπαϊ. ὙΌΒΘΥ 80]] 6 ἀδσ 

Οτδιμσδῦκοῦ ἀἴθβοῦ Ζοὶύ, Θ ΟΥ ἄθπὶ ῬΒΣ]ΟΧΘΠΟΒ ὑπ ΒΘΙΠΟΥ ,ὩΘΌΘη ΒΟΒΌ]6" 

ΒΙΟδῦ ΤΟ]ροη Μ ]}6, 4848 ϑιγβίθῃχ ὰσ ἀϊθ Ευκιἄγυηρ ἀθ8 ϑρυϑοιβομββίζθβ βομπβὺ 

Θαὐμθστηθηῦ Μοομίθ σὺ αἴ6 ὑπθοαῦθπηθ ΖυνΟΚ γὰρ ἀδΥ στοιχεῖα δ ἀϊδ 

μίμησις δυΐχοΌθη πὰ γ16]68 Ὡ8Ὸ} ἱπάϊ ν] 6116. Ναοϊραηρ οσνγϑιΐαση οὐδὺ ἀτηρθ- 

βία] θη, ἔὔγ ἄθῃ δαΐίδοτθηῃ δθσηθη, ἅ16 ΔΆ] ἀογ ὴ]οτχίαα υπὰ οἱμα ΕἾ116 ἀοτ 

ΒΒ ΟΠ ΠΟΏΘΩ ΑΠρΡΆΡΘη τηυ[βίθη ἀ16 ΒίοΙ ΚΟΥ ψολΐοσ ἀϊ6 Θυ6]] 6 Ὀ]61ΌΘ6.. 
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ἃῦογ Πῦρ υπὰ Γῆ ταῖῦ 409 ἢ), 421 ΠΕ, υπὰ ρσογδάθ οὺ᾽ δῆ πιομὺ 
85 ΡΒ]αίο ϑἰβιῃτηθη: 610 βρᾶνθυ ἈΘυγβοῃθη 68, δυΐ Ρ]αΐο συ ΒΘη 685 
γβϑίοια σιγὰ δηρσοαραίοί. 

6γ Αὐυΐοῦ ἀ68 Εἰ υτο] οι Κοι, θη δυο 56] 8ὺ ΓΑΙ δ ΚΟΥ, 
ΒΟΒΙΟΙΒ 80 ῬἈΣΟΒΟΡΒΊΒΟμΘ γογαγθοιΐθοη. [2088 ζΖοισὺ ἀ16 ΑὈἤΟΪχα ἀδγ 

ΤΠοιητδία Θεός, “αΐίμων, Οὐρανός, Πόλος, Στερέωμα, ᾿“στήρ υπὰ 

ὈΘΒΒΟΥ ΠΟΟΒ αἴθ ΕἸ γι ]ορθα ἀοΥ Ναμθη αἀοσ ΥΥ οὐδθυθυβομοι ηυησθη, 

Ὑ 6] α16 ΠοΒη ΠΟ μθη ἀ6Γ βἰοιβοῆθη ῬΆΥΒΙΚ γογϑυββθίζθη Οὐ 8}- 

ΓΠγοη. Μδαπῃ γνϑυρίθιομβα Ζ. Β. Πίος. 1. ὙΠ] 1, 18 ἀστραπὴν δ᾽ 

ἔξαψιν νεφῶν παρατριβομένων ταῖῦ 4908. Υ͂. 92 παρατριβῆς ἔξαψις 

οὖσα τῶν νεφῶν, ΘἸΠΘΥ ΡΒΥΒΙΚΑΙ Βοθθη ΕἸ ᾶσαπρ, ἀ16 ἀυγομδα8β π]ο δῦ 
πούνγοπαις τὴῖῦ ἀογ Εὐγμιοορίθ νουρυπᾶάθῃ σογάθῃ τημΐβίθ, ΟὐθΥ 

Πιορ. 18 βροντὴν δὲ τούτων ψόφον ἐκ. παρατρίψεως ἢ ῥήξεως ταῖί 
290}. 94 σύρρηξις οὖσα τῶν νεφῶν οὐ μετρία, Ἰθίορ. 144 τὸν δ᾽ 
ἥλιον λοξὸν τὴν πορείαν ποιεῖσθαι ταϊῦ “08. 24 λοξὸς δ᾽ ἰὼν κτλ. 

Π)α,β ἀἸθβϑθοα Απβομύθη δὴ σὺὴ 8πάθσθῃ ῬΒΙ]ΟΒΟΡΘΏΒΟΒΆ]Θη 8η- 

ΘΘΠΟΙΠΙΏΘΗ 51Ππ6, δῦ ΒΙΘΥΡ6Ὶ σ8η2 ρ] ΘΙ ρ. ] ρ; ράσο τῦ ἀρογπδαρὺ 
ἄθη ΕἸηῆυ 8 ἀονὺ ῬΆΠΟΒΟΡΕΪΘ ἴῃ οἰπθιῃ Εἰ Υτ Ο]ΟρΡΊΚΟΙ, 80 Κοτημηῦ ΠῸΓ 

ἀϊθ ϑίοα πῃ ΕἾΔρα. 
90 ἀ16 Ἠδυρίᾳῃο}16 ἀθ8 ΨΦοβδῆπθβ γοὸμ Εἰ μαι ία ποὺ Θ 6] θυ Κο8, 

80 ΙΒὺ 68 ὙΘΠΙρϑίθηΒ 61 ᾿ἤτη ο] ΘΙ ΘΒ ΖΟΘΙ ΚΟΥ, σὸῃ ΠΗ] σἤθη αταπά- 
δ 20 ΘΒ ΠΘΠά6Υ πα μη] 1ο 6 Αποσγάμαηρ ᾿οἤο θη θυ (ὐσδιηταᾶ- 
ὑ κου. Αὐὸοὰ ἀδπὴ 116 ἀπ8 ἀ6Γ Μοίγορο!ῦ τγϑηϊρϑίθηβ αἀ16 6116 
6116 468 ὅϑιθακοβ- Εχοογρίθβ ἀθὺ ᾿Εκλογαί ΥἹΟΒΌΩΟΥ νϑυβίθῃθη ἀπά 

ΔΌΘΙ ἄδημ Ὀιθίθἑὺ ΘΓ ὯΠ85 488 δγϑίθ στδίβουθ ϑγϑύίθιῃ στο: Βομοῦ Εἰγ- 

ΤΠ ΟΪορΊθ, 6] Οἢ68 1π Βοῖπθη Ηδαρ ζάμζοη δῦ α16 δίοαι Ζυγοιςσοῃῦ πὰ 

τἀοκι ἀ85 Ὑουμ ] 18 ἀθυβθι θη σὰ Ρ]αἴοβ Κγαΐυ]οβ 1) Β6]]6γθθ [16 Βΐ. 

Εὰν ἀ16 ΕἸΚΙοραὶ, χὰ σϑίομθη ἸΘἢ πὰῃ 6πά]16 ἢ} Ζυγ ΚΚΘΉΥΘη 
Καππ, ἴοϊσψί φυπβοηϑί, ἀδίβ ἀοὺ Ὑ οΥΆΒΒῸΥ ὨΙΟὐ ΤΩΘΩΥ 56] θὲ ἄθὴ ὅ6- 
Ιθαϊκοβ 188 πα 88 ἄθββθὴ υϑυβο!θάθηθη Θαγ θη ΑὐβΖίϊρθ τηδοΐθ. 
ιν τηὐίβέθη βοπϑῦ, 48 861η6 Αὐθοιίϑαγὺ Ὧπθ Ῥοκδηηῦ 180, Υ16]1 τηθῃγ 

ἿΏ ΟΥΒΡΥΪΏΡΊΙΟΠΟΥ ΟΥμμηρ Ζυϑαχηχη βίο μοσ (ἀ]ΟΒθοηρΤΆΡ ΡΘΗ 
Βαῦθη. Ἐπ ἄἰΐογοβ Εἰχοουρὺ ἐκ τῶν Σελεύκου ἰδὲ ἀδπαο ψγ8}}1- 
ΒΟΒΘΙ]Π1Οἢ, ταῦ γϑ]σμθπὶ ἀ6ΥΓ οχβίθ Ὑ  γΆββου ἀθσ ΕΚΊΙοσαὶ Ομ 6 νἱ6] 
ΚΥΠΟΚ οἷπ ῥϑᾶγ Εὐχοουρίθ δὰὺ8 ὕ8π2 Ὑϑυβοβ᾽ δἀθηδγθθη ΘῈ6]]6), 808 
ὥγοβ δου ἀδ8 ἐῶτα ἀνεχφώνητον, δὰβ Ἰκοιητηθη θγίθιι Ασθραθθη ἀ6. 

Ῥβδ]πιθη, ἀΟΥ 1188, 468 8] ηο5 πα ΕΣ ρΙ 465. ἃ. ἃ. γϑυθδηά, χὰ 

80 Θ᾽ ,οἰσθηθ8 Υ ουκ ἐγ συῦ ΟὨτϑυ Π6ῃ6 1686 Βουζαβϑίβ]θη. [2168 

ὙοΚ Ιἰορῦ ὑπ8 ΠῸΓ ἰῃπ 78πηηουγ βίου Ὑογκάγχαησ ἀπὰ γοῖ- 

ϑυΔπγη 6] πρ γον. Θει Π6Π 6. ἃ] ογθη Βοπαΐσου Καπηΐθη 65. 1 γ ] ]θ ον 

ΕΌγι. 
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Ζα ἀϊοβθῃ Βϑηυίζθυῃ γθοθηθ ἸΘἢ 1 οβίθυ [}1η16 σα 1 4845. ἤθπὶ [ω686Γ 
180 Ὀογοὶύθ δ ΐρϑβ]] θη, ἀ6[8 οἷπα στοίβο ΑΠΖ8}} ἀ6Υ 6] θυ οβ- ]Οβ86ῃ, 
πᾶ Π6ἢ ᾿Εχάβη, “Εκαμήδη, ᾿Εξάδιος, Ἔχις, Ηρακλῆς, Θέναρ, ᾿Ιάλεμος, 
᾿νίον, Ἴονθος, Κάλυμνος, Καλυψώ, Καραδοκεῖν, Κερδώ (Ὁ). Κεφαλή, 
Κήρ, Κίρκη, Κρίνον, Κυβήβη, Κύβος, Κύλλαρος, Κύρβεις ὍΘ᾽ 1488 
ὙΠ] ἀογΚϑησθη. ἢ θὰ πὰ ϑυϊάδθ θοῦ ἀ88 Εὐγτμο]. σου πΌτα ποοὶ 
ἀΔ8 αυάϊδηυμα Ὀοηυΐχὺ ποΟὰ δ! ἴῃ ἸὮποη Ὀοηυΐχὺ 18ὑ, υπὰ ἀδ 

ἔΟΥΠΘΥ ἀ16 σοηδηηΐθη 6] Ό Κοβ- ἀ]οβϑθὴ 018 δυΐ ἄἀγοὶ (Κάλυμνος, Κρί- 

νον, Κύβος) 4110 ἴπ ἀ6Γ ὑῃ8 ουμαιίθμθη Ηδπαβολυν ἀογ ᾿Εκλογαί 
βίθῃθη, ιϑὺ 810 ηθγῦ, ἀδίβ δυϊάδθ ἀ1686 Ο]οββθὴ ΘἸΠΟΥ οὗνγαϑ ὙΟ]}}- 

βίδησίσογθη Ηδηἀβο τ ἀθυβο θη δπξῃοσησπθῃ μα. ΕἾΡ δηἐπδῃχῃ [ἢΓ 

ἔδσμου Ζ. Β. 416 Οτοβ- 6Ἰοββοη Ἦισαν, ᾿Ηικαλλον, Ἤικει, Πρῴ., Χῷ 
ξυμπόται, βου] οἷῃθ Μϑηρθ δηάοτοσ. Μϑι υϑυρίθιοῃθ ἀϊ6 (]Οββθη 
Ἴρκυς, Αὐϑάδης, ᾿4δολεσχία, ᾿“χώρ., Βαττολογία, Εὐϑηνία, Επιδαίόσιον, 

Εἰλαπίνη,. Ἕλκος, Ἔτης. Εἴρερος, ᾿Ελεύϑερος, ᾿Ενάργεια, ᾿Ενέργεια, 
᾿Επταπλέκτιος, χάλη, Ἔντερον,. ᾿Ἐπικύλλωμα, Ἐξωμίς, Ἔνϑους, 

᾿Εριούνιος, Ἐρίπναι. ᾿Ελεδώνη, Ἔψια, Εὐλαβής, Ἕωλα, Ζυγομαχεῖν, 

Ζυγόν., ὅτι Καρδία τῆς ἀρετῆς ἐστὶν ἡ ἐλεημοσύνη ἃ. ἃ. ΝΝῚΣ ρο- 

ὙΏΠΘη Θἷη6 ΕἸΓΚΙσαηρ ΓΣ οἷπ Βθῖμῃ οὐγιμο]ορβομοσ Ζυβδῦζα 11 
ϑ014855) πὰ Ζυρ]θ ἢ} οἷη ὑμδη θομύθαγοθ Ζουρηβ ἀαγ, ἀδίβ ἀΘΓ 
Οοα. Βαγοδοίδηαβ ἀογ ᾿Εχλογαί Ἀηνο]]βίδηασ!ρ 180. 

θἄρθῃ 1 ἈΠ8 πὰ ΘΠΘ]1Οἢ Ζὰ ἄθηῃ ογβίθη ἮΝ οὐὶς 465 ῬΒοίϊοϑ, 

ἄδια ΕἸ γτηο]ορίοαμη ραν. 86 68 πιοιῦ βίγθηρ ΔΙ ρῃδθθϊβοι ρο- 
ογάποῦ 1δὺ, σογάθῃ ΜῈΓ οὐπχαγίθη αὔγίθη, ἀδίθ σγδίβογο (Ὑ]Οββθηγθ 6 ἢ 

88 ἀοΥβ θη. ΟῈ6116 Ὀ6ὶ οἰ ΘΠ ΔΘΥ βύθμθη. [πὶ Βυσμβίδρθη Καὶ Ὀεριπαὶ 

τὺ ἀογ (]οββ Καλινδοῦμαι  τυαπϑομϑὺ οἷη Εἰχοουρὺ δὺβ ἀθῃ 1η ἄθπὶ 
Οοα. Βαγοοο. 80. ουδβαϊίθπθῃ ᾿Επιμεριόσμοὶ κατὰ στοιχεῖον“), πϑπη]1ο 

1) ΑὐΒβ τμϑίου ΒΟ  . Θ06}16 βύδσησηθη 816 πιο. 

4) ΟὟ ϑδυϊάαθ δύσῃ 416 (]οββθησθῖῃθη 88 ΝΙΚΟΡΠΟΥΟΒ, ἄστη Ῥβδαὶίοσ υπὰ 

ἄδν αἀσὐδιηπιϑεῖκ ἴῃ ἄθη ᾿Εκλογαί 188, γοστηδρ ἸΟἢ, ἀδ γ16]6 ἀΐθβοσ (]Οββθη ΖΘ Ιἴ6]8- 

ΟἾΘ 80} ἴῃ ΟἸοββδύθῃ γουκοιημθῃ, ΠΟΘ πΙοδῦ Ζὰ Θηΐβοβθιάθῃ; ΟἼ]οββθη σ10 

᾿Δλαλαγμός υπὰ ᾿ἡλαλάξατε 428, 21 οὐογ Διαπορϑμεύεται 438, 8 (ῶὰ8 ΝΙΚΘΡΒΟΓΙΟΒ) 

ἸΏΒ ΟΏΘῺΩ 68 ΤᾺ ὙΔΕΓΒΟΒΘΙΒ]ΟὮ. 

8) 16 ΒΘ Ποηἤοὶσο ἀοχ 1ιθπιτδία, ἄἀθ8 Ῥαγγαμῃ 1ϑὺ 61 ΜΊ)]6Υ Δησθρθῦεη. 
ἯΝο ἀοσβοὶθα ἀϊοὸ α]οββθαὰ πὶοῦ ΔΙ ΒΒ σοὶ Οὐ, ϑοπάρχει δυΐ ἀλ8 Οαυά᾽ῖθηθπι) γογ- 

νοἰθὺ, ἀδι ἀθσ 1686. ἔγθΊ 0. ποῦ ἱπατηθσ δὰ πότ ομῃ στο μβεϊ πιστή 
80] 16 ,86ῃ. 

4) θδβ8 ΑἸύθσ ἀἴθβοὺ ΕΡΊτ Θυ ϑιθῃ 1δὺ ἀϑηῦ Θ᾽ σουτηδίβθῃ Ὀθδίληταῦ: 5816 

Β: πα ἤ8ὸ} ΟΒΟΙΓΟΌΟΒΚΟΒ (υρ]. ΗΙρζαχὰ ἄγϑιῃῃ. στ. ΓἿ 2 ρ». ΧΟΥ) υπὰ τοῦ Ῥμοῖίοε 

ΒΟΒΟΘΌΘα ὑπ Δ00 ἢ} πὶ (ἰσπυϊηυτη Ὀθηυΐχὺ (γρ]. 5. ὅ4). Ιοῇ Βαθθ ἔγμου 

(δ) αυβαμά). ἀδὺ ΧΙ... γουβδιηῃ). ἃ. ΡὮ110]. 1890 3. 406) σοιγτι. --- ιν δυβα]ίθῃ 
ἀδτηϊῦ χυρ]ο οἢ ΘΙ θη Β6ἢΥ Ὑἱ6] σοΠΘΌΘΥΘΩ ἐεγηιίριι8, απίε χμοῖα ἔν ΟΠΟΙΓΟΌΟΒΚΟβ, 
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Καλινδοῦμαι -Ξ Ερίπι. 819, 21. Κερκίς τῷ Εριη. 3519, 82, Κρο- 

αίνω - Ἐριμι. 380, 1: Κουροσύνα -- Ερμα. 380, 17; Κοινόν -ῷ 
Ερια. 380, 26. Κένταυρος --- Ερμα. 381, 2: Κηδάρ --Ξ ρα. 382, 

11: Κηρός τῷ ἔγιπι. 381, ὃ: Κιϑάρα -ῷ ἔρ!πι. 381, 18: Κραι- 
παλῶ --Ξ ΕἘρρίπι. 882, 12. Κλίτος --- ἔρια. ὅ82, 190. Καλλιέρημα 

(Ὰ6 816 πὰ Οοἀ. Βαγοοοὺ.): Κυνικοί το Ἐρὶμπι. 581, 88. ἘΠ [οϊρθη 
ΟἸοββοὴ δὺ8 ΟΠοΙγοθοβκοα περὶ ὀρϑογραφίας, πᾶμλ] 16} Κριϑή τ 
Οὐ. 221, 2. Κινησίας --- ΟΥτ. 2290, 26. Κίων --- Οτίμ. 280, 10: 
Κάμινος -Ξ Οτίμ. 280, 14. Κεῖος Ξε Οτίῃ. 282, 8. Ἡ]δγδη 80] 1οἴβθη 
φνγοὶ ΟἸοββθη δὺ8 ἄθῃ ᾿Εχλογαί, Κοῖος τα ΕΚΙ. 468, 18: Κατω- 
κάρα --Ξ ἘΠῚ. 4δῦ, 11. ὲγ Βυομβίαθρε Ββὶ θερίππῦ ταὶ Ζτοὶ Ογοη- 

σίοββοῃ (βλέφαρον --- ΟΥ. 84, 1ὅ. Βιβλίον τ-τ-α ΟΥ. 116, 20): δὴ ἀϊ6 
Ζιυγοὶϊΐθ βοῃ]οίθῦ οἱη Εὐὔἰχοουρὺ δὺὰβ ἄθῖηὴ δποηγτηθι ὕΥοΤΚ περὶ ποσό- 

τητος, Ὑ6]6Π65 ΟΥϑηοσ 5. 819---ὅὃ80 δὰ ἀθιβοίρθη Βαδζοοο. 0 συϑὺ- 

ΟΥδη Ποῦ μαὺ (ν]. 8. 522, ὃ 8); Δ] γάϊηρθ παὰβ 416 βου χὰ 
Ῥμούιοθ᾽ Ζειὑ οὗνγαϑ υο] δα ρσθύθβθη 8610. Εϑ ἔο]ζθὴ ἀΪ6 

ΑἸοββθα βάσανος -Ξ ἔρια. 80, 80. Βία --- Εἰρίπι. 801, 28: Βά- 
ρεις -Ξ ἔρμη. 852, 18, Βιογδυαῦ δῆ Ο6]οϑβὸ βραχίων, σ6ΙΟἢ6. ἵτὰ 
Βαγοοο. 0. νϑυ]οσθῃ ἰϑὺ, θη] οὴ Βαβαί δὺβΒ Ἰποορποϑὲ 158, 25. ἢ 
ΑΒΉΠΟΒ δῦ ἢ Βυομβϑίδθοη Θ 6]. Θῶμαι -Ξ ἔρια. 8510, 22: Θη- 

ρίον --- ἔριμ. 816, 29. Θριδακίνη --- ΕΚ]. 4417, 290. Θυηλάς -Ξ 

ΕΚΙ. 448, 19: Θειλόπεδον --- ΕΝ]. 448, 21. Θεόμός -α ἘΠῚ. 4490, 20; 
Θρίναξ -- Οὐ. 218, ὅ: Θυμοβορείων - Ομ. 220, ὅ υπὰ ἰπὶ 

Βυοσβμδίαθοη 1 61]. ᾿Ιδουμαῖος - Ἐριμλ. 918, 21. ἸΙατρική -- ἘΠῚ. 
401, 8: Ἰφιγένεια τ-τ-αι ἘΠῚ. 450, 29. ᾿Ιάμβη ([68}}ὺ ἴθ ΒδΙΟς ΙΒ Π08, 
--- βϑίουκ. ΕὟ. 25); ᾿Ιλεύς --Ξ ΕΚ]. 451, 12. Ἴψ --- Οὐ. 224, 21. 
ἽἼλαος -Ξ Οτίμ. 225, 6. θα οηὐβρυιοιῦ πὰ Βυομβίαθθη Εὶ 16 Ηι61}868 
Ἑρπηστικόν - Ἐριμα. 860, 26. Ἐξορία -Ξ Ερπι. 361, 16: ᾿Εξίτη- 
λον - Εριπι. 561, 24. Εὐεργεσία - ἔρια. 861, 381. Ἔμβολον 
(ἴθ 1} ἴθ Βαγοοο.); Εὐδωλολατρεία Ξξε Ερμα. 8602, 4. Εὐτελής 88 
Εριῖμπι. 862, 14: ᾿Ενοχλῶ --Ξ ἔριπι. 802, 20: Ἐξ οὐρίας πλεῖς ([68}} 
ἴῃ Βατοοο.): ᾿Ἐντόσϑια --ς Ἐριμ. 864, Ἷ: ᾿Ετησίας --- Ερίπι. 900, 17; 

Ἐκεῖ τι Ἐϊριπα. 866, 28. Εἰκοστός --- Ἐρίμα. 561, 1, ᾿Ἐπικυνεῖν --Ξ 

ΕΚΙ. 431, 1. ἘΠ ΤοἸχθῃ βίθθθῃ Οἀ]οββθη, 416 10} γνο]]ϑίδπαϊρ τ ]θαοΥ- 
-- 

418 ἱπ Ηραγὰ (ἃ. ἃ. Ο. ΕυΧΥ σορθῃ Κομπίθ. θμῃ βοβοῃ Ῥμοῦλοβ 61π6 

σϑη26 ΒΘῚμΒ6 σοὴ Αὐΐογομ, ἀϊθ θη ΟἸΠΟΙΤΟΌΟΒοΒβ Ὀθηυΐζθη, ὙΟΥ 816} μεθ, 80 
Κϑῆῃ ἀθυβ6 106 ποῦ ἤδοὸ} 760 μοῦ βᾶῦθῃ. ἢδίβ δ βοόὺβ ἄθι ΥἹ. Φδβγδαη- 

ἀοτῦ δηρομὄτι, ψ|6 108} ἴδθβὺ ἀδογσζουσὺ 1, νϑυτηδρ ἸΟΒ Δ]] γάρ ποοῖ πίοῃῦ 
τὰ ὈΘΎΘΣΒΘΠ, 

1) Αὐϑ ἀδη 86] 6 βίδιημηῦ αὐΐϑυ δθάθγοη δῦ} 6]. Νεφέλη (88, 82). ΒΔ θη 

Δ15. δι ρσΘΠΟΙΠΘΏΘΥ Ο]Ο88θὴ Ἰβηθῃ 816}} ἢ  γ] ]Οἢ Οὗ ΠΘΟ  ΘΊΒΘη. 
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σ00ε: Ἑσπερία᾽ [ἡ] ϑάλασσα᾽ καὶ [τὸ] ᾿“τλαντικὸν πέλαγος" ἐβασί- 
λευόαν γὰρ αὐτῆς ὃ "Ἄτλας καὶ Ἕσπερος. --- Ἐνέχυρον᾽ τὸ εἰς ἀσφά- 
λειαν ἀντάλλαγμα" ἀπὸ τοῦ ἔχω. τὸ κρατῶ, ἔχυρον καὶ ἐνέχυρον. --- 
᾿Εγκέλαδος᾽ ἤτοι ἦχον ἐν τῇ κινήσει τῇ πολεμικῇ ποιοῦσα, ἢ ἐγκε- 
λευομένη, ἢ ἀπὸ ᾿Εγκελάδου τοῦ γίγαντος. --- ᾿Εγρεκύδοιμος" ἡ ἐγεί- 

ρουδσα κυδοιμὸν τοῖς ἐναντίοις. --- Ἑπτά ἀπὸ τοῦ ἐπιέναι πρὸς τὸν 

δέκα ἀριϑμόν. --- Ἑχατόν" ὡσανεὶ δέχατον εἰκεῖν (80) ἀριϑμόν" ἢ 
παρὰ {τὸν ἕκάς. --- Ἐχγέγατον" ο,ἄμφω δ᾽ ἐκγέγατον φαεσιμβρότου 

Ηελίοιο““ (Οἀ. 10, 188). μέσου παρακειμένου τρίτου προσώπου τῶν 
δυϊκῶν ἐστιν ἀπὸ τοῦ γείνω ὃ μέδος παρακείμενος γέγονα, ὡς κείρω 

κέχορα, καὶ τὸ δυϊκὸν γεγόνατον καὶ ἐν συγκοπῇ γέγατον καὶ μετὰ 
τῆς ἐκ ἐκγέγατον. ἘΠ. ἴο]Ϊσρεηῃ Εὐχτήριον -- Οτοη 1177, 81 υμὰ 

Ἐξόδιον --Ξ ΟΥ. 171, 29. 
Π)αἴβ 16 β6]θυϊοβ- 6]οβθο Ἰάμβη δὰ8 ἄδθῃ ᾿Εκλογαί ἴῃ ἀ8Δ8 Εἰὐὑγιμηοὶ. 

Ρδύνατη Ωθοσησηθη ἰϑὺ ἀπά ἰπ ἴἤπθη ἔγάμου τ βομοη 451, 8 υαπὰ 

451, 12 ροβίδηἀθῃ παῖ, σιγὰ π]θιθηα ὈθΖυγθιΐθπ. ΕἸΌΘΏΒ0 51:0 ΠῸΓ 

Βομθιηῦ ΤΥ, ἀαΐβΒ 416 δγ Θθίθακοβ θαζθοασίθῃ (Ὑ]οββθῃ ἕπτά υπά 
Ἑκατόν 808 ἀ6η Ἐκλογαί 5ἰδιμχηθη πη ϊἴββθη: δ ἀϊθ (]οββθη ἘΠ γκέ- 
λαδος, ᾿Εγρεκύδοιμος ἀπὰ ᾿'Εσπερία ἰταροη ἄθηα Ομ γα κίου ἀογ 6] θα Κοϑβ- 

Α]Ἰοββοη, μ61 ᾿ξνέχυρον βρτιομὺ πιομίβ ἀασόροι (νρ]. 86]. 6]. δ), πὺγ 
᾿Εχγέγατον δῆ ἴῃτὰ ποῦ ρομβόγθη. Α116 βιθῦθῃ Ἃ]οβϑβοι ϑἰδπάθῃ 
ἴῃ ἀθπι οι ]α[8[6}} 4695 Βυομβίαθθῃ Εἰ ἴῃ ἀθῃ ᾿Ἐκλογαί; 488 Ζυβδιασηθι- 
βίθῃθη (δ Ὀθίἄθῃ Ζδῃ]θη 1δὺ πιο φ Ἀ}]ρ.: τ βομθη ᾿“Ἑκατόν υμὰ 
᾿Ἐχγέγατον 6] ἀθΓ 'οθ]υί9 ἀοὺ ϑ'ο] θυ ΚΟ - 616. 

ΖΟσΊΘΙΟἢ ϑὺ 416 Αγδοιίϑαγὺ ἀθβ νου αββουβ 468 Εὐγηλο]οιουπι 

Ρᾶγγαπι ΘΓ ΊΈ80η. ΠΘΠΘΓ Κη 6858 πιο ΖυΪΆ}]1ρ 861}, ἀδίβ 416 ἱπὶ 

Οοά. Βαγοοο. ὅ0. νϑγοιπὶσίθη οατθη σὸρ ᾿ἴῃπὶ πῃχτ θ ] Ὁ. Υ πδοἢ 
ΘΙΠΒΠαΘΓ [ἢ ΘΟ ΒΘΙΠΩ͂ΟΥ ΘΙ ΒΘ ΟΪρο Ὀθπαύχζὺ 51η4:;: 516 βΒύδπ θη 

ΘΌΘη ΒΟΒΟ. 1Π ΘΙΠΟΥΓ ΗΠ ἀβομγι{ νοὶ πὶσί. ὙΥῚΓ παΐἄββοῃ --- 

16 510}: ἀ88 18 Βοῇοῃ Ὀδὶ ἄθη βϑϊάθη Ῥμούοβ- ὐγιμοϊορῖκα Ζοιρσίο --- 
16 Ζυϑδιητηθηβίθ Πρ ΟΟΥ γουβοβιθάθηθη ομγ θη. ἴῃ ἄθη ἃ]ύθγθῃ 
οαϊοθβ 61] ἀθὺ υθ]] θη θγβα απο ὈΘΒΟπμοΥΒ Ὀθδομΐθη. ΥὙΥῚΘ ΟΣ 

468 ΡῬ]ιού!οϑ᾽ Ζ61ῦ ἀ6Υ σομ ἴμτὰ (ΒΙ0]. 161---15 1) Ὀοβοδσίθθθηθ Οοάθχ 
ἀογΓ Αὐ]οϊβύθηρΊοθθασο πὰ ψ|6 ΠὩΏΘΡΓ 418 οἷῃ {8γπυπάογὺ 80} 
Ῥμούϊοβ ἀθὺ Οοἰβιιη. 840. οἷπθ Ζυβδιητηθηβίθ ν᾽ 841168 ἀθβϑθθη ζΘΌΘη 
5016, νγὰαβ 80 ΘΙΠΘΙῚ Ὀοβύϊμτηχηΐθη Οὐδ γα] ρα πκῦ σοη Ομ ἴθ οἱ ἢ 68 

[Πα] ἐβ δὰβ Ἀ]ῬΘΥΟΓ ΟὟΟΥ ΠΘΌΘΓΟΥ Ζα6ὶὺ νου μβαημ θη ὙγΑΥ, 80 δῦ ἴῃ Ἃ6Γ 

Δοιὺ φβοῆθη 820 ὑπ 850. δὴ ἰγχοημᾶὰ δἰπθὰ Οὐ γϑγεϊηὶσὺ ποσάθη, 
γγὰ8 [τ 416 Κϑηηίηβ ἀοΥ ΟΥβονγαρῃϊθ ἀπ Εἰὐγηπο]οσία ἀθπὶ 
ΘΘΙΏΤΩΪΕΥ χὰ Ηδηα ὙγᾺ}: δι19. ἀἰόβοσ Ηδηἀβομγ 15ὺ ἀν Οοα. Βαγοοῦ- 
ΟἸδη 5. ΒοΥρϑ] οἱ ἐού. 
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ΟΣ ογίαβθβοσ ἀθ8 Εἰὔγτμο]. σοπυϊηυα Ὀθηυΐζία ΤὨδορποβῦ, ἀ1ὸ 
ΟΥΒοργύαρηο ἀθ85 ΟΠ σοΡΟβοθ, ἀ16 δοιυν περὶ ποσότητος ἀπὰ ἀΪ6 
ἘΠΡΙΤΩΘΙΊΒΤΩΘΗ. 8||30 γΟῸ}] ἀ]6Β 06 ϑδιηση]αηρ ὑπαὶ τοὶ ἸὮΤ, στὶθ ΟΘΥ 
1686. ὩΠη Ὑ08] ΒΟΠΟΙ ΔΗΖΌΠΘΒΙΠΘη σοποὶρί δὲ, 416 ᾿Εχλογαί, ἀ88- 
560 106 σὺ ταϊῦ δομϑίοσ ΥΥ̓ ΔΕΥΒΟΒ ΘΙ ΘΒ Κοιῦ στοὰ ἀ6πὶ ὙΟΥΆΒΘΟΥ ἀ68 
Θυάίδηυμι. Βοὶάθ 886} 1 1ΠΠ6Πη ΘΥΒΘΌΪΙΟΙ ΙΠΘΕΥ, 8418 Ἀη8 δύ] ἔθη 
δῦ: δ ἢ} ἀ16 ΟΥΒορταΡὮ6 4685 ΟἸΟΙ ΓΟ ΟΒΟΘ σὰν 78 ἰῃ Ἰγοη Ηδπά- 
ΒΟ Υ θη. ΠΟΘῚ Ὁ δηρτ ΠΟΥ. Ναη οὐχ 68 80}, ἀδίβ ἀδὺ Ὑ ΘΥἴΆΒΘΟΥ 
ἀ65 αδπυϊπαμη ἀ16 ΞΘ] ΘΌ ΚΟΒ - ἀ]οββθὴ ἀρνγθοβοὶ πα ἀϊθϑθπὶ 8]]161π ἀπὰ 
»ἄσῃ ἐτυμολόγοι τανγοϊδί. ἢ) ΑΚΑ18 Εἰχοουρὲ δὰβ υὙθυβομβιθάθηθη Οσϑ- 
ΤΏ ΚΟΥ μδὺ ΘΓ 8 --- υπα Ζ,ΓΑΙ ταὶξ νο]]βίοθιη Εἰ δο ---- ἀ16 ᾿ἸΕΈκλογαί 
δυΐχοζαίδι. 5 4.8 1ῃ ἀθπὶ Ασγομθίγραβ ἀθυβθί θη ΕΔ Π 8: 9] 6 δῖ Απ- 
ἔδηρ ἀογ Εχοουρίθῃσθι θη 416 ΘᾺ6]]6η παηπίθῃ, μαὺ 810} ἀπ8 ἔχου 
818 ΒΘΩΥ ὙΥΔΒΥΒΟΒΘΙ ΠΟ ουρθῦθα. Εἰ [ο]σὺ ΕΓ τπ]0 ἢ} ταὶ ΘΙ Ομ σοὶ, 
ἀδβ 488 ΟὈΥΡῸΒ ρστϑιιγη ΒΟ Υ ΚΘ στ θη ᾿πὶ Οοα. Βάγοοο. 50 αἷθ ροϑυομθ 
φοσαθίηϑδηθ Ο61190 ἀΟΥΓ ὈΘΙ46π ΕἸ τ Ο] ΟΊ κα 18.) Πθδηη Ῥονοὶϑὺ ἀϊθ 
6]οβ86 Ἐνηλύσια, ἀαίβ ἀδΔ8 ὙΥΕΙΤΚ ἀοΥ ἱπὶ Οἰδηαϊηυση οἰἐογίθη ἐτυμο- 
λόγοι οηὐνγθάου ἅηβοσο Ἐκλογαί οὐδγ ἀϊθ ᾿ Εκλογαί υπα ᾿Επιμερισμοί Βἰπά. 

ΟἸποσὺ πογάθῃ ἀ16 ἐτυμολόγοι ἵπὶ (ἰδ μα πη ΠΟΘ ἀγθὶτη8}: Βά- 
κηλος (ΞΞ ΕΠ. τηᾶρπη. 185, 18---20) .... εἰς δὲ τοὺς ἐτυμολόγους᾽ ὃ 
ἀποτετμημένος τὸ αἰδοῖον. εἴρηται δὲ οἱονεὶ βιάκολός τις ὥν, ὃ βία 
καὶ μανίᾳ κόλος γεγονώς. οὕτως γὰρ καλοῦνται οἵ Γάλλοι οἷ περὶ 

τὴν μητέρα τῶν ϑεῶν ὀργιάξοντες καὶ ἑαυτοὺς ἐκτέμνοντες. βιάκολος 
(οὖν) καὶ βάκολος᾽ καὶ τροπῇ τοῦ ὁ εἰς ἢ, ὡς ἔλαφος ζἐλαφοβόλοςν 
ἐλαφηβόλος, βάκηλος.") --- Βλαισός (ΞΞ ΕΠ. τιαροι. 199, 28). ...... ὁ 
ὃὲ ἐτυμολόγος᾽ ὃ τοὺς πόδας ἐπὶ τὰ ἔξω διεστραμμένος καὶ τῷ 4 
στοιχείῳ ἐοικώς. διὰ τοῦτο καὶ Μάμβδα ἐκαλεῖτο ἡ γυνὴ μὲν ᾿Ηετίω- 

νος μήτηρ δὲ Κυψέλου τοῦ Κορινϑίου τυράννου. εἴρηται βλαισός ὃ 
βεβλαμμένος τὸ ἴσον τῶν ποδῶν" τὸ ἐναντίον οὖν (γ᾽ οὖν Β) ὁ ἐπὶ 
τὰ ἔσω ζσυνεστραμμένους) ἔχων τοὺς πόδας καλεῖται ῥαιβός, ὃ διερ- 

ραισμένος ἤτοι διεφϑαρμένος τὸ ἴσον τῆς βάσεως (ταὶ. ϑυ1448). Ὠ16 

1) αὶ. 6]. ᾿Ενηλύσια. 
2) αὶ. 6]. ᾿Ιάλεμος .. ἐν ἄλλοις δὲ εὗρον ἐγώ. 
8) Νίδῃ τα]. ποοῦ δἰ πιηδὶ 2. Β. ἀ16 β'ϑι θυ κοβ- 6]οβ86 Χεφαλή (44) τοὺ ΕΚ]. 

468, 7 υπὰ 466, 21. --- Ὠ1686 Βορροὶίοθθθα ἄοσ ᾿Εκλογαί (γαὶ. ὨρΟΒ Ἴουλος 
460, 9 υπὰ 461, 19) ἸηΔόμθῃ 68 ΠΟΘ ὙὙΒΕΣΒΟΒΘΙ Ομ Υ, ἀδίβ ἀ16 β6] θυ Κοβ- Εσαρ- 
τηθηῦθ ἴῃ ἸΠΠΘῺ 8ῸΒ γΟΥΒΟΒΊΘἀθηθῃ ΟΣ θη βίβϑισῃθῃ. 

4) ἘΒ Τοϊχὺ οἷ Οἱαῦ δὺ8 Ἐρδρῃσγοάϊίοβ (18ὅ, 26 ᾿Επαφρόδιτος δὲ). Ἀαἴβ 
ἀούβοὶῦθθ ποὺ οὗν ΟἷΘΥ σὺ ἄθηῃ ἐτυμολόγοι δῖ, φομῦ ἱπάθββοῃ δὺβ Βαο- 
δίδθοῃ ΑΓ ΠΟΣΟΥ͂, 1π ὙΘΙΟΏΘΙΩ ΟΥ 1π ΠΣ δηάθγθη ΟἸΟΒΒΟΘΗΥΡΡΟΩ ὑπὰ ποῖ 

Θοϊδογηῦ σορ Θ᾽ θυ οΒ οἰδίοτὺ σὶγὰ (νω]. ἀ16 Πδῖμθ ἀδτ χοῦ στ ὈαρΙπηθη θη 
Ὑδτίοϑυ). 

Βοιϊκοποίοίη, Θοδος. ἀ. στίοοι. ΕἸ ταο]ορίϊεδ. 18 
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(1]ο586 ϑίδιωση ὃ ὑγῸ}} δὰ 465 56] ΚΟΒ Β80 8116} σοοταποίοη ΕἸ ΥτΔΟ]ΟΊΘα 
ἀοΥ Κοτροτγίθ!θ πα Κογρου ποθ ΕἸροηβομαΐοη. ἡ 0)΄1Ά6Ὲ ἀγιύία (]Ο586 
τη ἴββθη ΨΙΣ οὐβὺ ἀγχοῦ αρδίγακίοι ζΟ ΊΠΠΘΠ: 516 ἰδαΐοὺ Ζάκχοροςο᾽ 
νεωκόρος ἤγουν ἡ διακονοῦσα περὶ τὸ ἱερόν. Μένανδρος 4]ὲὃς ἐξα- 

πατῶντι οὐ Μεγάβυξος ἦν, ὅστις γένοιτο ξάκορος“ (ΕἾ. 126 Κ) καὶ 
πάλιν παρ᾽ αὐτῷ" .,«ζάκορος, ἡ κοσμοῦσα τὸν ναόν, τέκνον“. καὶ ὁ 

ὑπηρέτης. “Μευκαδίᾳ ,,ἐπίϑες τὸ πῦρ, ἡ ξάχορος, οὑτωσὶ καλῶς“ 

(Εν. 311). ἢ ὁ ἱερεὺς ὃ τὸν ναὸν σαρῶν 5) κορεῖν γὰρ τὸ σαίρειν 
παρὰ ᾿Αττικοῖς. τὸ γὰρ ξα οὐκ ἐστὶν ἐνταῦϑα ἐπιτατικόν, ἀλλ᾽ ἀντὶ 

τῆς διά προϑέσεως. ἵν᾽ ἡ διάκορος. οἵ 4ἰολεῖς γὰρ καὶ οἵ ᾿“ττικοὶ 
τὴν διά (καὶ ξά φασίν. οὕτως εἰς τὸ ἐτυμολογικὸν καὶ ῥητορι- 

κόν5). Ζιομλὺ τηδὴ ἈΙΘΥΟη ἀ16 18 8 Ὀεοϊαπηίθη Ὑϑογία 468 ῥητορι- 
κόν, ἃ. ἢ. ἀθ8 ῬμούοΒ 80, 80 Ὀ]οὶὺ Ζάκορος᾽ ἡ διακονοῦσα περὶ τὸ 
ἱερὸν παρὰ Μενάνδρῳ «(ἡ ξάκορος ἡ κοσμοῦσα τὸν ναόν. τέχνον“. 

τὸ γὰρ ξα ἐνταῦϑα οὐκ ἐστὶν ἐπιτατικόν, ἀλλ᾽ ἀντὶ τῆς διά προϑέ. 
σεως, ἵν᾽ ἡ διάχορος. οἵ Αἰολεῖς γὰρ καὶ οἵ ᾿Δ4ττικοὶ τὴν διά (καὶ 
ξά φασίν. [)88 Οἰΐαὺ δαὺ ταθγϑὺ θυ οὐκαπηὺ ἀπά ἡ ογρϑηζί; 
ΟΟΥ Ζυβδιῃτηθμηδηρ ΒιΟμοσξ 8610 Κομ)οκίῦ ὑπ ἀδβ ΕἸὙδρτηθηί. 
Αὐοὴ ἀἴθ86 (ἼἼ]οβ86 ἰβὺ σορθῃ 468 Μοπδπάρυ- ΟἸἰδίθβ ομπθ νοι ύθσθ ΓἿΥ 
6] θυ ΚΟΒ 'ῃ ΑΠΒρΡυ ἢ Ζὰ ποηπιθη.) ΟΡ ΑἹ]. Βάκηλος ἰῃχτα ΘὈΌΘΙΪΆ118 
ομόσί, ιϑῦ πολὺ σὰ θη βομοι θη. 

Παίβ ἴῃ ἄθὰ Ατομοίγρυβ ἀογ ᾿Εχλογαί δυο α16 Βυοββίδθοη “Α 
υπα Β δο]θυκοβ- ἰχοογρία δηὐμ:ο]θη, 1ϑὺ ἀυγοῖ 16 ἔτ ΠΟΥ δηρ ΠΙ ἢγίθῃ 
Α]οβθθὴ ἀθ8 αϊβηαμη ΟΥΤΊθϑ6η: ἀ16 ΟἼ]Ἰοββὸ Ζάκορος δαὺ ἔγάΠοΥ 
ΦΥΠΒΟΠΘη ΕἾΚ]. 442, 26 υπὰ 448, 21 ροϑίαπάοη. 0)Ὶ1Ά᾽ὉῈῪ ψεογτηυναης, 
ἄθπι Εὐγιμοὶ. σοπυϊπαπι Κὔπηΐε οἷ ἅμ ΏΠ0 65 ]ύθσοα ὟΝ ΘΓ γσόοσϑαβ- 
Ἰορθη, πααΐίϑία ἀυγοὰ ἀϊθ ΟἸαΐθ δὰβ νἄθῃ Εἰὐγτβοϊοσθη Βουυουχζογυΐθῃ 

ΜΟΥάθη. 108} ΒοΙ͂δ, 5816 Βαὺ 810} ρεγδάθ ΓΣ ἀ1θ86 Θ06]1]6 818 ἴδ βοι 
θσσιθθθη. Εη ]ΐοσοθ Εὐγιμ ο] ορΊ ΚΟ δῦ 8]1ΟΥἀΙηρβ οπἰαθοκῦ, δΌΘΓ 
ΒΙΟΙδ ΙΔΘὮΥ 818 οὗνγα Οὐοῦβ ὙΥΟΥΚ μαὺ 65. ὍΏΒΟΙ (ἰθηυϊησμη δ6- 

1) ΖυΣ ϑδομβ νυ]. ὑτυβίυβ 46 Ῥιμίιαγεδιὶ Ὧ6 ργουεγδιὶβδ ΑἸοεσαπαάγίηιβ ἰἐδεῖϊο 
οοπιπιοπί. Τὺῦ. 1896 3. 064, ἀΟΥ Τὰἱγ ἔγΘῚΠΟἢ 1 ἄστη Εἰ άδοῖκθη σὸὰ 6] υΚοβ- 

ΑἸοββθῃ ἱτὰ ΕὐΥΣΩΟΙΟΡΊΚΟΙΣ Ζὰ σοῖϊῦ Ζὰ ζθῃθη βοβοιμῦ. 
2) οὑτωσὶ Ὁ18 σαρῶν ἴΘἈ]Θὴ Β, ἀογ ἀαῖαᾶν ὑπηρέτις᾽ ἢ ξάκορος ο᾿πΒούζί. 

8) εἰς ἐτυμύλ καὶ ΟἿ Α (πὰ Β 081 ἀΐθ Ουθ]]θμδηραθο); σὴς Κὔμπμθῃ 
πδύυ! 10} δυο} εἰς τοὺς ἐτυμολόγους καὶ {τὸν ῥητορικόν δυΐδβροῃ. 

4) ὕπμβίομοσ Ὀ]οὺ ἀ16 ΟἼ]οββ Βρέγμα καὶ βρεγμόν --- Εὖ. τηδρυι. 212, 12. 
ὝΟΙΙ σιγὰ δῖον ἐν δὲ ταῖς ἐτυμολογίαις (ἐτυμολογὶ 4) οἰδοχῦ, ἀοοὶ ϑετωσηΐ ἀθσ 
Τοχὺ ἀογατί σὰ Οτίοι 84, 8, ΘΙΟΒΟΣ ϑόσϑηβ ἐτυμολογίαι τοῦ σώματος τοῦ ἀν- 
ϑρώπου Ὀθαυΐζύ, ἀδ[8 ψΟὮ] Θμ6Υ οἷῃ οὗταβ το] πάῖσοσοῦ Οὐου- οχὺ Ὀθπυϊεὶ 
ἰοῦ. Οἷδγ πιομῦ ΠΙΘΤΒΘΥ σεμβὅχὺ 416 6]. Γλάκος. τὸ γάλα᾽ ζήτει εἰς τὴν ἐτυμο- 

λογίαν ἴὰ Β, ἀδ 4 τ ϑ161108 τἱομ σου ζήτει τὴν ἐτυμολογίαν Ὀϊοὐθί. 
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οἰ Πα. ΙΟἢ τνογίοὶρο συπϑομδὲ ἀ16 Οἰθβομιομῦθ ἀ1688Ὲ8 πϑαθῃ Εἰἐγ- 
ἹΠΟΪΟΣΊΚΟΙ ΠΟΟᾺ οἷη ὐθοῖκ, τ} 916 'πη8 ΕΥ ἀ16 ΘΌ6]]6ὴ ἄθθ Οἴ- 
ὨΌΙΠΌΤ Ὑ|6 468 Ραγσαμῃ νγϑιίθσθη Αὐ βολ]αΒ Ὀ᾽οίοί. ὙΥΊΘΟΘΥ ᾿1δὺ 6] ἢ 
ὕπανσορ, ἀπνοστηθι ]10}. 

ὍοΥ δΒομο Ὑήογὶ ἀ68 ὈΙΒΠΟΥ δυτη Ὀοδομίοίθη Εἰΐγτθο]. ρϑύναπι 
Ἰορσὲ αἀδγη, ἀδίβ 98. ὯΠ8 ὈΘΒΘΟΓ 818 448 (ἀθηυϊηυη 416 Μδρ]ΠΟΒ οι 
σοπϑχί, ἀ16 Ηδηαβοιυ θη, σοῖο μθ ῬΒούοΒ απὰ βοῖπθ θ] θη θ6- 

ηπὐχίοη, Ζὰ ᾿θδϑέϊπημηθπ. ΑἸ]ΘΥΑΙΠΡΒ δὲ Ὀ6Ὶ ἀἴθβθιη ὙΟσαυηρθη ἰὴ 
65 ΠΟΟ ζ8η2 υὑπροκδηηίοβ αἰϑοιοῦ δυϊδβοτθίθ γοσϑιοιῦ σορούίθη, ἀβ 

Θ᾽ ΖΘ ]πθ ΕἸ γΟ] ρθη ΟὝΘΥ χανόνες 'πὰ ἀθὴ ψϑυβοβι θἀθηαγί ρβίθῃ 
ΝΟΥ τϑαἀθγκοῆσοη ὑπὰ ἀὧ(α ἀογ οΥΐΆϑβου ἀ98Β Ῥαγσαμη 5861}6 
Θυ6}] θη ἸΓΘΙΟΥ 418 ἀοὺ 468 ὐδθησπαπι Ὀθοπαὐχί. ΒΘ Βογϑυβ- 
“ορυ θηα Ο]Οββθη ὈΘύΤΘΙΒ6) ΟᾺΥ ΠΙΟΐ8. ΝῸΣ σσθηῃ σγδίβουθ (]Οββθη- 
ΦΥΌΡΡΟΠ ἱπηο 41} γουβομιθάθηοσ Βα βίαθθη δὴ ἀθυβϑίθθη [6116 6Γ- 
ΒΟΒΘΊΠΘη, ΒΆΡΘῚ ΜΓ εβίθη Βοάθῃ ἀπίου ἄθῃ ΒΕ ἀἴβοη. ὃ. σψογάθηῃ ἀ16 

Απίδηρο ἀογΓ Βυοσββίδδθῃη Γ, 24, Ε. Η, Θι Κα, 4. Μ. Ν,Ο ὕὰ 

Εἰ γταο]. ρασσαμα αὐτοῖς ΚἸθῖπθ Βϑιμθη γορ ΗοΙηοΥ - ΕἸΡΙ ΤΟ θη θη ρ6- 

Ὀαού, τὴ 510} παὐάσ!]ο}) πὶ Ὑυθβοπύ θη ταῦ ἀἄθη Ὀθϑίθηῃ ἊΠ8 
βοκαπηΐθη, ἃ. ἢ. ταῦ ἄθη σοὴ ΟΥ̓ΔΙΠΟΥ ἰ'ῃ ἄθη Αη. Οχ. 1 δὺβ δἰ ποὺ 

Ἠδη βου 468 ΧΙΥ͂. Φδυμαηάογίβ νογ δ η ]1οἴθη Ὀογάμγθη. ὙΥΊΘαΘΥ 
Ἰηὔβθθηῃ ὙΓ ΥῸΠ ΟΘΓ Αποσαάπαηρ 468 Ὀοταηπίθη Αἰ ἄοκοϑ δυβρθηθη, 
ἄρββοπ υϑυβοιϊθάθπ Ό6]]6ὰ βομοη Η. ϑϑιρρθ ἰπ δἰ τπυδίογμαν 
Βοσ  ] σοη. ἀπα ρϑμ δ] ἐγθισμθη Εἰθοθπϑίοη (Ζο οι γι ἔ. ἃ. ΑἸξογίατηϑ- 
ὙΓΊΒΒΘΏΒΟΗ. 1880 3. 66 45) ἀθγαγίϊρ; ἀαγροϊορὺ Πα, ἀδ8 1ἸΘῊ τ] οἢ δαΐ 
οἴη ΚυγΖζο ῬΠΘάογραθα ὑπὰ Εἰγράηπσαμπρ 818 ἄθὰ Μαίθυῖαὶ, ἄδϑ8 16 ἢ 

ΥΟΥ 5:6 θθηῃ βῃγθη, ΟμπΘ ϑδαρροϑ Αὐθοὶὺ σὰ κπηθη, ψϑϑδιηχηθὶ Ἠδέΐθ, 
ὈοΒΟΒγβηΚοη Καηῃ.}) 

6 ογβϑίθ υπὰ ἐΪΥ το ϊοῇ 81161}) πιολύσε Ηδιρίαμ6}16 γᾶ 6116 

ΒΙοδὺ ΔΙΡ Βα ο βο; σοογάποίθ ΕἸ ΡῚ ΠΟ ΊΒτη ΘμΒδηητα ππρ σὰ ἄθη ΒΉΘΠΘΓΗ 
Π, ΠῚ αἀπὰ 1 ἀοὺ [11188;: ἀ16 θ᾽ πζθίποη (]οββθὰ [ο]ύθη βίο ἴῃ ΔΟΥ 
Οτάπαπρ 16 ᾿ἢγθ ᾿ωθιητηδίβ ἴῃ αἀοπὶ Τοχύ ἀοΓ οβᾶηρο, 16 β'διηχη- 
ἰυηῦ ΑΓ ΒΙΘΙ 4180 (ΘΓ στο ΟΥ̓ΔΙΙΘΙ 10 ἀ6η Απροοᾶ. Ῥαγ. Π1| 294 
01 810 δὺβ δἷπθ Ηδηαβομτ!ν ἀ608 Χ. Φδῃσμαπάογίβ (0 018]. 587) 
ΒοσδυΒσο  ὈΘΏΘη ἅδη] 16 ἢ. ΙΟἢ πγΘγθ 816 βοῃ ] θη - ΕἸΡΙ θυ βιηθη Β6- 
ΠΘΏΠΘη. ρδίου ψυγθ 88 ἀ6ηὴ ΒΟ ΒΟ 16 ὴ οἷῃ ΠΟΧΊ κου Βογροβίθ!], 

ΜΟΟῚ παῦτ! ὁ} ἀ16 [μομητηαία ὅϊοσβ ὑτηροβίδι ἐοὺ στυσάθη. 2168 

--.--  .--.-᾿-ς-..-. ὠ- -.---. 

1) ΥΩ]. Βουϊμοσ ΡὮ}]0]. οΟ ΒΟ μβογῦ 1889 85. 1408 ἀ88 ἀογτί ογνϑμηΐθ 
Ῥγορτϑιίθσα πὰ 416 Ῥο]οταὶκ 1890 8. 48. ΙΟἢ Βοῖθ, ἀδ ᾿ἴοἢ ἀϊθ86 Εταροι πἰοδὺ 
γοσιηθ θη Κϑηη, ὙγΘηϊρβύθηθβ ἀυσοι βίγθηρθ Βοβορτδηκυησ δυῇ ἄδθη 701], ΖΓ 

ποιομθη ϑδῦρρο ἀϊθ Βοβυϊξαίθ σοπτόμπθη μδύ, ΜΙδβἀραξαμσοι σὰ οαὐθ θη. 
18" 
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Πμοχῖ κοῦ σχυγάθ ἀδηὴη δ᾽] δ] }ρ ἀυθγοβΒ σνουβοῃϊθάθηθ Ζαβαίζε οἵ. 
γγοιϊίοχί. 

ϑο ὈΘΖΙΘἤΉΘη 510} πὶ Βυοβδίαρθθη ΑΓῬΞἙ ἀθὺ ὑῃη8 συμ θηθῃ Ερὶ- 
ΤΊΘΥΒΙΊΘη 416 Ο]οββθη “ζριστος «υΐ 1]. 2, ὅ: ᾿“τρεκέως καυΐ 2, 10: 
᾿4γυιά «υῇ 2, 12. ᾿“μβρόσιος 2, 19. ᾿ἀνήῃ 2, 84. ἴάφϑιτον 2, 40: 
Αὐτάρ 2, ὅ0. [᾿3πάτη 2, 114]: ᾿ἀρτύνω 2, δῦ: ΄Ἄγχιστα 2, ὅ8. 
γετε 2, 2. Αἵ κεν 2, 12. ᾿“δινάων 2, 81, “4Ἵλις 2, 90; ᾿δυτεῖς 
2, 917. ᾿Ακούσειαν 2, θ8: τη 2, 111: [41}ξασὰα 2, 1601], “41 ἰσχρός 
2, 110, ᾿“ριϑμήμεναι 2, 124. Ἄμφω 2, 124. "ἄμμι 2, 151, Αὔτως 
2, 188. ᾿άκράαντον 2, 158. ᾿4λλήλοις 2, 161: [΄4λλήλω], ᾿μφιε- 
λίσσας 2, 1θῦ: “ἴης 2, 162. “ἐἰγιόχοιο 2, 151. ᾿Δτρυτώνη 2, 151, 
᾿πίϑησε 2, 106. ᾿ϑήνη 2, 166. “ἥπτετο 2, 111, ἄχος 2, 11]: 
᾽Ατρείδης 2, 188: [΄541λλ᾽ ὅ τι οἵ 2, 210]: ᾿Αντίος 2, 185: ᾿“τρέμας 
2, 200: ᾿Ζλκή υπὰ "άναλκις 2, 201. ᾿Αγκυλομήτεω 2, 200: “4“ἔὃὦἷ67ΎἨ ις 
ὦ, 201. [᾿νέψυχϑεν τὰὄ 2, 211]: πο 2, 208: Αἰγιαλός 2, 210; 
Αϊσχιστος 2, 216. "ἥποινα 2, 250: ᾿᾽χαιός 2, 231. ᾿Δμύνειν 2, 238. 
᾿μείνων 2, 2389. ᾿“πούρας 2, 240. ᾿ἀκριτόμυϑε 2, 246: “4ιἰδώς 
2, 202. ᾿ζ“γορήνδε πὰ ᾿᾽4γορῆϑεν 2, 264. ᾽“εικέσσι πα ᾿Μεικής 

2, 204. Αἰϊματόεσσα 2, 261. ᾿“χρεῖος 2, 209: ἀφήσω 2, 208. ᾿4πο- 

μόρξατο 2, 269. ᾿ἀχνύμενος 2, 210. ᾿“γήνωρ 2, 216. ᾿φνώγω 
2, 280: “2μα 2, 281: [᾿2γοράασϑαι δὺ8 ᾿4“γοράασϑε 2, 331]: ᾿4σχα- 
λάα 2, 298. Ζελλα 2, 2908. “ὐλίδα 2, 803. [᾿“γρομένῃσιν 2, 481]: 

᾿4ϊἴξας 2, 510: ᾿“μφιαχυῖαν 2, 816: ᾿φρίξηλος 2, 3818. 4“ὖϑις 2, 528: 
[ἄκρητον 2, 841. [᾿4“πὸ ἧς 2, 292]. ᾿“στεμφές 2, 844. ᾿Ανύω 
2, 841. ᾿ἀστράπτω 2, 808. ᾿Δλαπάξειν 2, ὅθ1, ᾿“φραδία 2, 868: 
Ἄπολλον 2, 8171. 4 2, 811: ᾿4ϑηναίη 2, 811: ᾿ἀνάβλησις 2, 880. 

Ἄρτιος (Φρκιος) 2, 398. “ἰὐεί πὰ “ἐέν 2, 400: ᾿ϑρόος 2, 439. φαρ 
2, 458: ᾿Αΐδηλον 2, 4ἀδδ. ᾽“σίῳ 2, 461. Μἰπόλιον 2, 414. Ὧ16 
Βδῖμθ Ὀσομῦ τοῦ ἀδθὺ δἱρϑην]ομθη Βοιωτία 80. ἘΕδ ἰο]ὶσὶ Βυρὶ 1 
ἄειδε 1, 1. ᾿ἀρητῆρα 1, 11: ἥποινα 1, 20: Αὐδεῖσϑαι 1, 28. ᾿Αφίει 

1, 25. Ἄργει 1, 80: ᾿ντιόωσαν 1, 851. [4 περείσια 1, 18: ᾿“μύμων 
1, 92]. ᾿“κέων 1, 84. ᾿“πάνευϑεν 1, 8ὅ. ᾿“πριάτην 1, 99: “ἰὐἰχμη- 
τάων 1. 152. ᾿Αταρτηροῖς 1, 228. ᾿Αποαίρεο 1, 280 (Ὁ); ᾿4ναϑη- 
λήσει 1, 226. ᾿ἀμύξεις 1, 248. ᾿Αϑέριξον 1, 261"). Εἰ8 οΪψχὺ 6]πθ 
ΕΠ ΜΙαρΘ δὺ8 ΔηΘΘΥΟΓ Θ06116 σοι 24, 29 015 21, 82 ᾿φέκοντα, ᾿4ν δὲ 
νάκην, Αϊξ. ᾿ἄξυλος, ᾿“μύνω. ᾿Δοιδός, ᾿φνῆκεν, ᾿Δειδέμεναι. ᾿“΄σπά- 

διος, ᾿Δἀγρώσσω, “ἅλμη, ᾿“νόστιμος, ᾿4ργαλέος, σϑμα (θεϊά6 σὰ 

1) Π1᾽Ά6 ΟἸοββθῃ Ὀοστγθη 8108} 2. Τ. Θῃρ ταῦ ἄθῃ πὰ ΟΟ18]. 887, ναὶ. Αἱ. 
Ῥαγ. ΠΙ 299, 8--14; 811, 21--86, 812, 1--14; 814, 29-- 816, 2; 810, 12---19: 
809, 11---19; 829, 9--10; 810, 88. 84: 842, 21- 94. 
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Π. 16, 109), “ἴἷμα, ᾿ἀγκών, ᾿4λαστήσας, ᾿Δριπρεπέα, ᾿Δνείμονα, ᾿ἀνέῳ- 
γε. ὨΙΘΥΔΌ δὺ8 ἀογ ἔγμογθη Θμ6}16 Ζμα 8,1: ᾿“ϑέσφατος 8, 4: 

᾿Αντιβίην ὃ, 20, ᾽“ρηΐφιλος ὃ, 21. Αἰξηός 8, 20: ᾿4λείτης 8, 28: 
᾿ἅλτο 8,29: Ἄἥψορρον υπὰ “ψ 8,82. ᾿Αλεείνω 8, 82. ᾿Δγερώχων ὃ, 86: 
ἥγονος 8,40; ᾿“λλοδαπός 3,48. ᾿ἡπία 8,49. Αἰχμητής 8,49: [᾿“σπίς 
9,) 1857], “στυ ὃ, 116; ᾿“ργεννῇσιν 8, 141. ᾿“μφίπολος 8, 148. 
Αἴτιος 8, 104: [᾿4γαυός]; Αἰδοῖος 8, 112. “4δεῖν ὃ, 118. ᾿ἀμφότερον 
8, 119; ᾿2γάξω 8, 181, ᾿μπελόεσσα 8, 184. Αἰολόπωλος 8, 185): 
[.““σκός 8, 241]; ᾿“μαξόνες 8, 189: ᾿ἄρνειός 8, 191. [᾿“κήν, "ἄρουρα, 
“ἴγειος 8, 241]. ““μαρτοεπής ὅ, 21δ: [;41δος 8, 522]. ᾿Αναξ 8, 261: 
“ωρτο 83, 212. ᾿ἀρνύμενος 8, 218: ᾿ἀνασχών ὃ, 210. ᾿φφυσσόμενος 
9, 2θ0ὅ. “ἰειγενέτῃσιν ὃ, 290: ᾽Δερσίποδες 8, 521. ᾿Δἀραρυίας 8, 881. 

[“2γχω ὃ, 811; ᾿“παλήν 8, 511]; ᾿“ρμόξω 8, 8538: ᾿“ρήϊος 8, 8890. 
᾿Δμπεπαλών ὃ, 88, ᾿“ντικρύ 8, 889. ᾿Ζ“λεύω 8, 860. ᾽ζσπετος 
ὃ, 818; ᾿“πόειπε ὃ, 406. ΒΙῚ8 Βίογμοσ (817, 20) τσϑιομξ, σοῦ ἄἀθῃ 
Γἰογρο δέ ομθῃ Δ ΘΒ θη, 6] ἢ Θ᾽ ΒΘ Ι ΠΟ ΟΥ 7161]. ἘΠ Το]σὺ πϑοὴ ἄδθῃ 
ΟἸοβϑθὴ ᾿Ζετός, “ἄμμε, ᾿ἄρσαντες, ᾿φροδίτη οἷα ποιθθ Θο ΒΟ] 16ῃ- 
Εχοουρὺ σὰ Βυοὴ 1. ᾿“τιμάξω 1, 11: ᾿Αργυρότοξε 1, 81. ᾿Δργούς 1, 80. 
᾿Αμῦναι 1,61; ᾿Δρήξειν 1,11. ᾿άρχός 1,144: ᾽4λεγίξειν 1,160: ἄφενος 

1) δ8 διΐάοκ σοτὰ ζυθιύθη ΤῸ} ἀθγ (Ἴ]οβ88 αΑἰδοῖος Ὀ18 ζύμῃ ογδύθῃ ἀδσ 
ΑἸ]οββθ “ίολόπωλος δῦ ἀιχοι οἰπθ Β] αὐ νοσβοίζυηρ ἴῃ ἀδὺ ψουϊασο ἀθσ Οχέογαου 

Ηδμάβομυ δ δὴ θη Απΐδηρ σορ Βυςβδίαθοῃ 4 (νοῦς ἀθῃ Τι|[6]) ψοκοιασηθη υπὰ 
Ομ μοΥ σὰ ΟΥ̓ΔΙΏΘΙ π]οπῦ Ρυ] 1 ζιοτὺ τοσάθη. 168 ὑμαὺ οσβὲ Γι ο (Αὐϑέδσοιϑ 
Ηοχμ. Τοχύκτικ 11 612 4), ΘΙ Βοσ ἀϊθ Ζυρομότι μἰκοιῦ ἀθ85 ΑἸ δομηΣ θβ σὰ θη 

ἘΡΙ τ ΟΣ Βιλθη τἱο μος ογκαπηΐθ, ἀϊθ Οσάπυηρ ἀθ8 ζϑῃζθη ΘΓ 8 Δ ΌΘΥ νουκδπηὺ 
ΒΔΌΘΩ τχυΐΒ. Εδ πᾶ πὸ βοηϑὺ Καῦυχὰ δηύρθμθη Κὅηπροῃ, ἀδίβ ΟΥ̓Δ σβ 6]0886 
Αἰδοῖος ἀπ. 8. 82, 20-- 28 ἢν ἀθῃ Απίδηρ ἀοσ δοβύθῃ ΟἼοϑδα (018 Ζ6119 38 
καταλήξεις μὲν δύο) Ὀϊοίοῦ, ΒΙΟΤΑυΣ ΔΌΘΥ σοῃ οἷον ἄοικος ΔΌῸ ἄδῃ Κ'ολ]υΐβ ἀρὺ 

ΑἸ]οδββο “ίολόπωλος πὰ Ζ2ΥΆΓΥ υπγχηϊι οὶ Σ δὲ ἄθῃ ϑοθ]υ 5 ΒΘ ΠΟΥ Ο]οθ8θ ἀ16868 

[ββυοσηδβ 880 }}]1οϑοπμα, Βοιἀθ ΤῸ1]0 τος νογοϊῃὺ Ὀϊοίοὺ Εὐγιμ. αυὰ. 20, 28 
᾽ῖ᾽9 ΟἸοββθ “ίδοϊος Ἰααΐοίθ 8180 ἴῃ ἀδθὺ Οχίογάθσ ΕΡ᾿ πὩ συ] ΒΘ  ΡΟΥ] ΣΌΣ 
Αἰδοῖος᾽ ὄνομα᾽ {ποίου εἴδους τῶν παραγώγων; κτητικῶν. πόσοι τύποι τῶν 
κτητικῶν, δύο, ὃ τε εἰς κος καὶ εἰς ὃς καϑαρόν. πόσας καταλήξεις ἐπιδέχεται 
τὰ εἰς ὃς κτητικὰ καὶ πόσας παραλήξεις; καταλήξεις μὲν δύο. παραλήξεις (δὲν 

ὀκτώ, τοῦ εἰς χος δ΄ καὶ τοῦ εἰς ὃς δ΄. Μϑῃ τιχτὰ οἰππνοηάρθῃ, ἀδίβ ΕἸΟΣ Κοὶῃ 

ΤΘΟΒΟΥ Ζυβδιητθθηρ 18ὺ; ΘΌΘΙ τηϑὴ ὙΘΥρ ΘΙ 86 Εὐγτη. τπϑρῃ. 239, 82 Β΄. (408 

ἄστῃ αδπυΐη. δἰδιωτηὺ ΠῸΣ 29, 24--- 89. 4168 ΕΟΙζοηἀθ ΔΌΘΥ 88 ΟἷΠΟΥ Ηδηἀβο χς 

ἀ6θ86 αυάδϊήῆθηυτα) υπὰ Ουά. 1δ, 20 Ε΄ Ὠ1686106 δίδτυαπρ ᾿Ιορσὺ πὶ Ουάϊθηυτ ΥΟΣ; 

ἀΔ886106 ἰδβὺ ἢν οὐδ σϑίο ον υπὰ ρΊοδύ ἴῃ ἀθῃ οσίθῃ καὶ ἄλλως (Εὖ. τηδρη. 
29, 84) ἀϊ6 ἘΣΚΙΆΓΤΌΙΗΡ: Ζ 6] ΔΌνΜ ΘΙ Ομο μα σοοταάποίθ ΕἈΘΒΌα ρθη ἀσγβοὶ θα ΕΘρο] 

ΜΆΓΘΙ ΑὈΣΟΒΘΊΠΒΠΔΟΣ ρογαΐθῃ. [2 9}6Κ6}]08 80] 1θίβθα ἀ160 Ὀοιάθη 3 61]6 } ἀδσ 
ἘΡΙ ΔΘ  Βταθ 8 ΘΙΒΏΔΘΥ. 16 ΘΙ ΏΖΘΙμθη Β]δἰΐου ἀθσ γοΥαρο ἀθ8 ΟΧΟΏΣ ΘῈ Β18 

ὙΆΓΘῚ Ὀογοὶΐθ Ἰοβροὶὅϑὺ υὑπὰ ἂμ δ βομα ϑβ.6} 16 η σογαΐθη. Ηϊοσγάυσοι οὐκ] ἄσθη 
8 οἢ οἷπθ ΑΏΖ8}] στὔϊθοτοσ στα ησθη ἀογ Οτάπυηρ σοῃ 86] Ὀϑὺ. 
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1,111: ἔἄχος 1, 188: [4Φἴψα]; ᾿ἀφύξειν 1, 111. ἄντην 1, 181. 4λιος 
1, 888: [΄42γαϑός]; ἥνευ 1, 849). 

ΠΣ ἔοϊμοπάθ Αρβομηι 5. 40, 21 Ὀὴ1ὴῈΟ 71, 9 18 πϑοἢ δπάθγοιῃ 
ῬΥΠΖῚΡ μοογαποῦ: σοὸη 71, 10 ᾿ζεί Ὀ18 8ὅ, 19 ᾿σφάραγος 8, τῖθ 

ΒΟΒΟΠ ϑϑρρο δύψιθβθη μα, Μοίμοαϊοβ θχοοριοσί. Εἶπ θὰ Θ86}]6 
ἰβὺ ἀδηπη 85, 20 18 88, 38 νϑυνθηαοί. 

οι ἄθη 210 ΟἸ]Ἰοββθὴ ἀθὺ ἘΠῚ ΘΥΊϑηθη 18 σὰ ὃ. 40, 20 "ἄνευ 
ΚΘΉΥΘΙ ΠῸΓ 28 πιοῦ ἴῃ ἄθὰ σοαγυοϊίοη ἸΤοχὲ ἊὯ4685 (ἰυσϊδηθτη 
ψ] ἀν.) Π16 Ἰμοιιταδίδ βὶπάὰ ἴῃ ἀθιμβθ θη Ζὰπι Τ6}} ΠΟΟῚ ἀγθρτθμῃρ- 
ἸΙΘΠΘΥ πὰ Ὀονγθίβθῃ ἄθηῃ, ἀοΥ ἀρθοσμβααρὺ βθμθῃ Μ1]1, 4196 ΒΙΟΒ σοὺ 
ἀογ Βοορδομβίυης ϑἔδιρρεβθ. ἀυθὴ ἵπὶ Τοχὺ οὐχᾶμζθη ΕἸΡΙ ΠῚ ΘΥΊΒΤΉΘΠ 
πὰ ΕἸ γΙΔΟ]Ορ κα 510} Ὀοβίδπαιρ,. 

Αὐϑ ἄθιῃ Αρβομηῖϊ δ ἀοΥ ΕΡΙϑυίβηαθη 40, 21 Ὁ18 44, 24 Κροθγθη 
ΠΟΘΙ πὰ Οπάϊθηυμα ἀϊ6 ΟἼἸοββο "“31δὲι. “νία, ᾿μφί “άνεως, ᾿Ακμῆ- 
τες. ΔΑἰμύλος, Αἰμασιά, “ἄκρον ἄωτον, ᾿Δμαιμάκετον Μ]ΊΘαΘΙ, Βοάδίβ 
15 ΒΙΟΙΒΘΣ στοὰ 226 ΑἸ]οββοη 191] βϑὶ δϑὺ ἴτπὰ οά. αυά. οΥμα] θη 8ιπ6: 

ΠΟΥ ἰϑὺ αἷ8ὸ τὰ δασμοῦ ἀοὺ ομ]αίθβραμκὺ ἀθ8 ογβίθῃ Τ61168. συὑοὴ 
ἄθῃ ἐοϊροπάθῃ 128 (]οββθη Κοηγχέ, ἀ8 ἀ16 Μούμοαιοβ- ]οββθη ἀ68 (υαϊδ- 

ὨΌΙΩ 808 ὉΠΘΥΟΙ ΘῈ6]16 Βέδιηπιθη, 1π ἀΙ6βθπὶ πΙ ἢ θἱπ6 ψ]6αογ.") 
εν Βυσβμβίαθε Ε' Ὀοριπηὺ 5. 124, 17 018 125, 20 χιὖῦ οἴπθῖη 

Καγζθη ϑύΐοκ δὺ8 Βυοῃ 1: Ἕχτωρ 1, 242. Ἔνδοθι 1, 248. Ἑτέρω- 
ϑὲν 1, 241. Ἐφϑίατο 1, 251. ᾿Εχκεῖνος 1, 2606.0 Εδ [ο]σέ 18 
5. 127, 6. οἷπ δηάθιβ ψεαγίοϊοθ δύῦοκ. οη ὮΙΘΥ ὈΘρΊΠππθη ἀ16 Εὶ- 
ΠΙΘΥ ΒΘ Πα Ζὰ Βύο ΠΠ, πᾶ ΠΟ: ᾿Επεί 2, 10. ᾿Επιτετράφαται 2, 25: 
[Ἑλένη]; ᾿Ελεαίρω 2, 21. Εὗτ᾽ ἄν 2, 84. ᾿Εῴκει 2, ὅ8. Εὐρυάγυιαν 

1) Αὐοὰ δίθσσου Ὀθγάδσοι 810} ὑθηϊρϑύθηβ Θἰησοὶηθ ΟἼἸΟΒθΒθ ταὶ ἄρῃ 
Ὀοϊτοδοπᾶθη ΑὈΒομβηϊθίθα ἀθ8 ΟΟ18]1π. 3887. γα]. Απ. Ῥαγσ. ΠῚ 809, 1--ὅ; 817, 

40 --326. 881, 19--91. 
2) Εἰ βἱπὰ ἀϊ168 Ερίχι. 3. 2 Ἄφϑιτον, ὃ ᾿Αυτεῖς, δ ᾿4λλήλοις, 6 ᾿Αλλήλω, ᾿Ατρυ- 

τώνη, ᾿Δπίθησε, 8 ᾿Αλλ ὅ τι οἱ, 9 “ὅτις, ᾿ἡνέψυχϑεν͵ Ἄπο, 11 ᾿Αγορήνδε, 18 
ῬΑφήσω, 14 ᾿ἀνώγω, Ἅμα, 15 ᾿Αρίζηλος, 16 πὸ ἧς, 11 ᾿ἀφραδία, 21 ᾿Δφρητῆρα͵ 
94 ᾿Αἡποαίρεο, 2 ᾿4ν δὲ νάκην, 21 ᾿Δλαστήσας͵ 28 “Ἅμα, 82 Αἴτιος, 84 Αἴγειος, 

81 Ἤσπετος, ἄμμε, 89 ᾿Δἡρήξειν, Αἷψα. Αὐοσῇ γομ ἀΐθβοη σψἄγάθ, ψὶθ ἄθῃ [ω686Σ 

οἷῃ ΒΙ1ΟΚ ἰῃ ἀδ8 Ῥσγοθοϑύδοῖκ ἄθογζθυσθη Καηπ, ἀ16 ΜΘΏΥΖΘΗ] 816} 'ῃ ἄθῃ Θορέθῃ 
υπὰ υἀπνογκθγζίθη Ηδηαβογι οι ἀθ8 ἀυάϊδηθμα νἱϑἀοτῆπάθη. Ὠδ.β οἷμθ οὐχ 
ἀϊθ δηάθσο ἀοσ 818. θα οσϑησχοηα " ὈοζΖοιοδηθίθῃ Ο]οββθὴ ουθηῦθ}} δὺ8Β ἄἀθα 

Ἐριλθσίβιηθα ἀπο, Οχ. ΠΠ (νΩ]. οὔθ) οὗδσ δίῃθιῃ Ὑ ]Θγθὼ ΟΥΟῚ Ββύθιητη θα 

Κὄπαεα, τϑοδὺ ἀδ8 Ηδυρίθυ ὈΠ18 ποῦ ὉΠΒΊΟΒΘΣ, 
8) ὅιειοτβ βἰπᾶ αδἱἹθγάϊηρβ ἰπ ἄθῃ αυάϊθπυπι ἀΐθ Αμραθθη ἀθσ ΕΡίτλθσ. 

τολῦὺ ἀθῆθῃ ὉΠάΘΤΟΣ ΦΌΘ]]Θι Ὑθυτηϊβομῦὺ, ἀοοῦ 8: ἀ1686 ΕΔ110 πὰ ἀθσ Βιϑμοὶ 

Ἰοιοδὺ Κϑημέ]ιοῃ. 
4) 16 ΟἸοβθθῃ Ἄξυλος, ᾿Ανέῳγεν, ᾿Αμύνει, ᾿δνῆκε, ᾿Ασπάσιος͵ ἴΔελλα, "άνευ, 

᾿Αἰϊδεῖσϑαι ἴτα Θυἀϊαηυτῃ βέδιηταθῃ πἰομῦ δὺ8 ἄθῃ στ οὶΐθη ΤΟΙ] ἀθν ΒΡ ταθγίδτωθῃ. 
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2, 66: [Ἐσσομένοισι]: Ἐρητύειν 2, 15. [Εἴω]. Ἔνισπε 2, 80. Εἴης 
πὰ Εἶσιν 2, 81. [Εἴεν], Ἔνατος (αυά. 190,10 Ἐννέα) 2, 96: 
[[Ἐρκίον], Εὐτείχεον 2, 118. ᾿Εφέστιος 2, 125. Ἔασι 2, 151. Εἰῶσι 
2, 182. Ἔμμεναι 2, 129. Ἐγχέσπαλος 2, 131, ᾿Ενιαυτός 2, 184. 

Εἴαται 2, 151, Εἴνεκα 2, 188. Ἔτι 2, 141. Ἔνερϑεν 2, 150. [Ἔν- 
ϑάδε)]. Ἑλκέμεν υτὰ Εὐὑρέμεν 2, 152. [Ἕκαστος,. Εὗρε]: Ἔειπε 
2, 156: 'Ἑσταότες 2, 110. ᾿Εὐσέλμοιο 2, 110. ᾿Ερωήσει 2, 119. Ἔστω 

2, 204. Εἷς υπὰ Ἑνός 2, 204. Ἐκολῴα 2, 212: Εἴσεται 2, 215; 
᾿Επενήνοθϑεν 2, 219. Ἔχϑιστος 2, 220. ᾿Εχπάγλως 2, 228. ᾿Εξαίρετοι 
2, 221. ᾿Ελέγχεα 2, 250. Ἔσσεται 2, 252. Εἴματα 2, 261. Ἐξυπα- 

νέστη 2, 2601. Ἔοργε 2, 212. [Ἔρδομεν, Ἕηκεν, Ἔσαν)]. ᾿Επεσβόλος 
2, 240. ᾽᾿Ετεόν 2, 800. Εἰλέωσι 2, 294. Εἴνατος 2, 29ῦ. ᾿Εχατόμβας 
2, 806: ᾿Ελελιξάμενος 2, 816. ᾿Ετύχϑη 2, 820. Ἔτος 2, 828. Εἰς 

ὅ χκὲεν 2, 882. ᾿Ἐπιδέξια ἢ, 888. Ἐύξοον 2, 890. Εὔχομαι 2, 401: 
᾿Εγγυαλίξω 2, 4806: Ἑταῖρος 2, 4171. ἘΠῸΡ [ο]σί ΒυοΒ ΠΠ1: Ἐνοπῇ 
8, 2. Ἕκαστος ὃ, 1: Ἔλαφος 8, 24. Ἐπί 8, 4δ. ᾿Εών 8, 46: Ἐπι- 
πλώς ὃ, 41, Ἐρίηρας ὃ, 41. Ἔϑεν 8, 128. Ἕαται 8, 184. ᾿Εγχείῃσιν 
9, 151: Ἕπω ὃ, 148. ᾿Ἐμεῖο 8, 102. ἘΠ. ἐο]ρὺ οἷπο Επη]αρσο δὺ8 

Δηάθγθη Οὐ }]6ὴ σορ 144, 1 Ὀ15 180, 10, ἀ16 ὝΟἸοββθῃ ἜἜχπεσον, 

᾿Επί. Ἕστωρ. ᾿Επόρουσεν, Ἕρματα, ᾿Επιπλώς, Εὐρέα, Ἔστιν υτὰ- 
ἔβθθηα: μιογϑαῖ: ᾿Ἐγών (νρ!]!. αυά. 159, 80) 8, 169: Εκυρός 8, 1172: 
᾿Ἐών 8, 188. Ἐπίκουρος 8, 188. ᾿Ἑλίκωπας 8, 190. Ἐϊΐσκω ὃ, 1917. 
[Ἔρυξαν ὃ, 118. Ἔφαν ὃ, 161: Ἑλικάων 8, 128. ᾿Ερατεινή 8, 229]. 
᾿Ἐούσης 8, 201: ᾿Επιτροχάδην ὃ, 218. ᾿Ἐριβῶλαξ ἃ, 251. [Ἔντεα]. 
᾿Ερυσσάμενος ὅὃ, 211. Ἔστε 8, 280: ᾿Εγώ 8, 290: ᾿Εγκέφαλος ὃ, 800. 
Ἐτώσιον ὅ, 808. Ἕσπετο ὃ, 810; Εἰροκόμῳ 8, 881; Εἰσαμένη 
ὃ, 889. Εἴμασιν ὃ, 892. Ἔρεϑε 8, 414: ᾿Ἔκπαγλα 8, 415. Βιογδαΐ 
Βυοὶ 1: ᾿ΕἘκηβόλος 1, 14. Ἔπεισι 1, 29. ᾿Ενὶ οἴκῳ 1, 80. ᾿Εδδεισε 

1, 88: Ἐέλδωρ 1, 41: ᾿Εννῆμαρ 1, ὅ8: ἙΕἙκατηβελέταο 1, 1ὅ, Εἶναι 
1, 91. ᾿ἩἙλικώπιδα 1, 98. Ἐΐχτην 1, 104. [Εἴκελος];: ᾿Ἑτοιμάσατε 
1, 118: [Ἔμμορε]: ᾿Εκπαγλότατ᾽ 1, 146. ᾿Επιειμένε 1, 149. Ἐπέσ- 

συται 1, 118. Ἐμεῖο 1, 114. Εἰδῇς 1, 18: ᾿Εναρίξοι υμπὰ ᾿Εναρίζξει 
1,191. δὠρύσασϑαι 1, 216. Ἔλεψε 1, 280. [[Ξοικώς]; Ἐνϑάδε 
1, 864.1) Ποῖ ψοβαιπιΐθ οϊρθπάθ 761] σομόσχὺ οἱ ΠΘΣ δημάθγθῃ Θ06]]6 8ῃ. 

28 Εἰἴγπιοὶ. ἀπάϊδηαμη αὐ] ῦ γὸμ ἀθη δηροί σίθῃ (]οββθη 
φυηδομδὺ ἀθῃ Απίδηρ, ἀ160 (]οββθὴ Ζὰπιὶ ογβίθῃ Βυοὰ Ἕκτωρ ὈΙΒ 
Ἐκεῖνος, ΔροΓμδαρὺ πΙολιῦ: 510 ΒΟΠΘΙΠΘη ἀδηδο} Ἰὰηρο Ζυΐμαῦ. οι 

1) θῚ᾽Ά9Ὸ ΟἸοββθῃ βὐϊσητηθι Ζιιπὶ Τ61] τλϊῦ ἀθῆθῃ ἀ68 ΟΟἱ8]1}. 887: τηϑῃ υχῖ. 
ΑἸ, Ῥασ. ΠῚ 814, 1--ὃ υπὰ 8--98:; 822, 81--828, 4: 829, 28---55. 381, 9--18; 
886, 12--1δ. 381, 26--831. 8388, 5--8.. 841, 11---2 9. 842, 20---27. 
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ἄθῃ ξοϊσϑπάθη συγ] Ο]οββθα 6816 η ἀϊ6 ΗΒ 6 Ἐπί, Ἕλω,. Ἔμοιγε, 
Ἐπαύρωνται, Ἐσπάρϑαι, ᾿Εδητύος. οι ἄδη Θ1 Ο]οββθὴ ζὰπ συτοϊ θα 
ΒυοᾺ (83. 127, 1 ὈΠ 141, 9) ἴδ μ]θὴ πὰγ 14. οι ἄδθη [ο]ρσεπάθη 
6]οββοὰ σὰμὶ ἀγι ΐοη Βυοὴ Κοησθη [πὶ ογβίθῃ ϑδᾶοι (8. 141, 10 018 
148, 82) νοῃ χιυῦ] Ο]οββθη μῦν σοὶ (Ἔκχαστος υαπὰα Ἔϑεν) που ἴπὶ 
αυάϊαπυπι πιθάθυ, πσορθθθη 8116 δουὺ Ο]οββθὴ ἀογ 416 Οτά- 
Βαηρ ἀηὐογ υθο μβοηάθῃ ΕΠπΙαρο 144,1 15 150, 9 ἔθ] 6 π: συοῃ 
ἄθῃ 20 ΟἸ]οββοῃ ἄθβ8 φυγοιϊΐοῃ ὐΐζοκοβ (150, 11 Ὀ1ῈΟ 158, 352) 5ἰπά 
ὙΙΘΔΘΥ ΠῸΓ Ζγοὶ (Ἐούσης υπὰ Εἰσαμένη) ἵπιὶ αἸάϊαησχη πιο Πδοἢ- 
γγΘΙΒθαγ. οη ἄθῃ 24 ΟἼ]οββθὴ ζυμα ουβίθη Βυοὰ (154, 1 018 158, 19) 
ἔΘΒ]6η. τὰ Θαἀϊδπαμη πὸ ἴκελος, ᾿Εναρίξοι πὰ γ]θ]]οΙομὺ ᾿Εμεῖο. Ὦ 
Αὺβ ἄθιῃ ροϑαιηΐθῃ ἰο]ροπάθη 7161] (1ὅ8, 20 Ρὶβ 180, 7), τϑιομοῦ 
ὅ9 ΟἸ]Ἰοββθῃ υπηΐαίϑι, ᾿ϑ 80 5:6} ΠΣ 61Π6 δἰπζῖρο Εἰρίτα. 162, 7 Ἔτι 
τα αυά. 215, 28 νϑυρ θίομοη, 8116] πη στοὰ αυά. 215, 81 δὴ [δὲ υἱο]- 
ἸΩΘῊΣ οἷπ6 (]οβϑθ ἀ68 ογβίθῃ 761}8 Εριιω. 121, 16 Ὀοπαΐχζέ ἀπά ἀδ 

ἀδ8 αυάϊαπατη οἱπα ρσγοίβα Μϑηρο νορ (ἀ]οβϑθῃ γο ]δύϑ παρ Σ δύ, 818 
810 α΄16ὸ Οχίοσαοσ Ηδηαβο τ Ὧπ8 Ὀιοίθί, 850. τὰ 886} ὙΓΠῚΓ ΒΠΠΘΒΙΊΘΗ, 
ἀαίβ ἀϊθ οχϑίθ Ο]οββθθὸ Ἔτι ἀἰθΘ 'ὼ Ουά. 21ὅ, 28---81 οηἐμα]ύοπθῃ 

Ὑγοτία ταϊὺ ὑπηβο]οίθ. Αὐοὰ ΕΣ ἀ16 δηάθγθη Βυσμβίδθθη, δυῇ ἄθγθῃ 
γο]]δίδηάιρο ΑΔ γ86 ἸΘἢ νου ομίθ, μ1]ὺ ἀλ886 106. 16 Θ᾽ Ζ6 156 (Ἴ]Ο5886 
ΚΔΠῺ Π1Θ Θηἐβομ  ἀθηῃ, ΔῸΣ δὺ8 στοίβογθῃ ΑἸ ΒοΒηϊ θη ἰϑββθη 816} ΕὉΪ- 
σοΥΆ ρθη ΖΙΘΠΘη. ἰϑὺ θἰππηδὶ αἴθ Οτάπυπρ μεοβίδγέ, 8ο μη]ὺ 65 ἀ16 ὕτ- 
ΒΟ ΠΘ ἢ δ Ζυϑαομθη. 8)Ὶ᾽Ά᾽ὃ6 ΕΠ ηὐδθιθπηρβαγί αἴ θβοσ ΑἸ Βομηία δὲ ΚΙδγ. 

Βοὶ Ῥμοίϊοβ, ἀ. ἢ. ἵπὶ ΕἸ Υπο] ορίσαμι ρᾶγγαμι, 5:πἃ δὺ8 ἀϊθβθιῃ 
ὙγοΥΚ [ο]ζοπας Ο]οββθὴ ουμδ]ίθη: ἱπὶ Απΐδηρ ἀθ8 Βυομβίδθθη Εἰ ἀϊθ 
ΟἼἸοβϑθ Ἑχαστον᾽ {ποίου εἴδους τῶν ὑποπεπτωκότων κτλ. τοὶοΠοΥ, 
ἀοο ἴῃ ἄθη Ηδυρίβδομθηῃ ρἤϑῖοβ Εἰρίπι. 132, 9. Ἔτος --- Εριπ. 
1358, 26: Ἑταῖρος -Ξ-Ξ Εριπι. 141, 4. ᾿Ετοιμάσατε --- Ἐ)ρρὶπι. 156, 9: 
Ἔτι τ-ῷὸ};, ἔριμι. 181, 16. θη Δπηΐδηρ 468 Βυσμβίδθθη Θ᾽ θ)]Δἀοὲ Θὺυ- 
μός -Ξ Εριπι.. 191, 10. Θοή Ἐχοογρὶ δὖβ8 Εριτη. 197, 18: Θάμβος 
δὺ8 ἔρια. 199, 6. Θύγατρα - Ερίπι.. 199, 10. Ὠ᾽΄6 ΑΠδΙγβ86 ἀ68 

Βυομδίαθρθῃ Θ 15 ἀἄδθῃ ΕἸ που ϑηθη ογριθθῦύ: Θήσειν, Θνήσχω, 
Θρῳσμός, Θέτην 5ἰδιΙλαθῃ 88 ἔγΘη6Υ 6116. δὰ Βυοὴ ΠῚ ἀογ 

Π185 ὈΘΖΊΘΠΘη 81:0} Θυμός 1]. 2, ὅ:. Θοή 2, 8: Θωρῆξαι 2, 11: 
Θέλω 2, 128: Θερσίτης 2, 212. Θαλερός 2, 2606. Θεοπροπέων 

1) ΕΒ εἰπὰ ἀϊθβ Ερίπ. 198 ᾿Εσσομένοισι, Εἴω, Εἴης, 1239 Εἶεν, 180 
Ἔασι,͵, Εἰῶσι͵ 188 Ἕκαστος, Ἑσταότες, 18δ Εἴσεται͵ 186 ᾿Ελέγχεα͵ 181 Ἔςρ- 
δομεν, Ἔσαν, Εἰλέωσι, 188 Ἑκατόμβας. ὕποτν 187,16 ᾽Ετεόν (γρὶ. Ουὰ. 314, 68) 

ὙΆ926 0} ποῦ Ζὰ Θηἐβομοι θη, Οἰθβροιτὺ δ:πὰ ἀθ)θαῖσοη ΟἸοδβοη φοἀγποκί, 
ψΘ] 086 ἀ16 Ογάπυμρ ἀογ ΕΡῚ τυ σίβηθη ἀυσο ὈΥΘΟΒΘΏ. 

2) Τα. ράσο αυᾶ. 169, 16. 
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2, 822. Θεσπεσία 2, 8501. Θῦνον 2, 446. δυΐῇ Βιο} Π]1: Θέσκελος 
8, 180. Θάλαμος 8, 142. Θάμβος 8, 342. δυΐ Βυο 1: Θύγατρα 
1,18: Θῖνα 1, 84. Θαμειαί 1, ὕὅ2. Θνήσκω 1, ὅθ; Θεοπρόπιον 

1, 88; Θέμιστας 1, 258: 65. ΤΟ]ρΘη 818 Ζαϊμαὺ ἀ16 ΟἼοββοὰ Θέσπιδος 
πὰ Θέμεναι, ὙγΘ]Ο ΒΒ ΘΌΘη80 ψ|6 416 ΜοιγΖϑ}} ἀ6Υ δηροΠ σίθη πὶ 
Εΐἴγτμο!. απάϊαηαπι (260, 19. 258, 1) νιθάουκοῆσθη. 16 ζο]ρθπάθη 
Ζοῦπ ΟἼοβθοη Εριμι. 200, 16 Ὀ15 204, 18 ὈΠ]άθη ἄἀθῃ ζυγοϊΐθη ττπὶ α- 
ἀἰδηττα πιο ὲ Ὀοηαὐχζίθη Βοβίδπαίοι!. 

θυ Βυοσμδβίαρθ Καὶ θαμίπηῦ ἱπὶ ΕἸἔγηλ0]. Ῥαῦνυτα πιϊὺ ἀθη Ο]Οββθη 
Καπνίξω (ΔΓ ηρβ δον μβοηά στοὰ Ερίμη. 2935, 29); Κύκνος - 
Ἐρι. 285, 11, Κάϑου - Εριμι. 248, 4. ἴῃ ἀθῃ ΕΠ ΡΙΙΘΥΊβυαθη 15 
ἀογ γουίδυῦ ἀθ8 Βυοῃϑίαθοῃ Καὶ ἔοϊροπάθσ. ΝΙομὺ δὰ8 ἀθῃ ϑβῥομο]θη- 
ΕἸΡΙΠΊΟΥΒΙΊ6 ἢ. βἰδηησηῦ Ζιηδομδὺ ἀ88 ἘΠηρδηρπδίϊοικ 218, 10 018 221, ὅ. 

Ὗοπ ἄδθῃ ἴῃ ἀθιμβοί θθη θη αἰ ΐθπθη 21 Ο]οββθη Κοῆσθη 1ἢ ἀθιὰ θομΐθῃ 
Εΐγημο]. αἀυαϊδηθπι ὑπαὰ φγᾶῦ ἱπὶ Οοα. Ὑ πα. 28 (6) ΠῸΣ σοὺ πψΊ θα ογ. ἷ) 
16 δοβο  θη- ΕἸ ΡΙ που Ίβυηθη Ὀορίηποη ὃ. 221, 6: Κάρη 1]. 2, 11; Κο- 

μόωντας υπὰ Κομῶ 2, 11. Κρατεράς 2, 40. Κλισία 2, 91;:; Κήδω 

2, 21. Κιχάνω 2, 18, Κλῦτε 2, ὅθ, Κληΐς 2, 14. [Κλαγγῆῇ, Κιχείη]; 

Κρείων 2, 100; Κρονίων 2, 102: Κλέος 2, 115; Κρατός (πα 2, 118 Ὁ): 
Κινῶ 2, 144. Κύματα 2, 144. Κονίη 2, 150; [Κιχείω]; Κοιρανέων 
2, 206; Κυρτός 2, 218: Κεκληγώς 2, 222. Κερτομῶ 2, 250: Κλαίω 

2, 205: Κήρυκος 2, 280, Κενεά 2, 298: [Κλαίω]; Κῆρες 2, 802; 

[Καπνίξω 2, 399], Κεῖνος 2, 880; Κοναβῶ 2, 884: Κελαινεφής 

2, 412. Κεδάξω 2, 898: Κῦδος 2, 412. Κύκνος 2, 4600, Καύστριος 

2, 401, Κλαγγηδόν 2, 468. [[ϊ[ΜΚεκορυϑμένα 8, 18; Κεραόν 8, 24: 
Κέρδιον ὃ, 41: Καγχαλόωσι ὃ, 48: Κεκλιμένοι ὅ, 1858; Κάτίλος 
ὃ, 196; [Καρπαλίμως ὃ, 1117, Κασίγνητος ὃ, 888, Κρητήρ; Κύπελ- 

λον]; Κουλεός 8, 212. Κεφαλέων 8, 218; Κραίνω ὃ, 802; Κνημῖδες 

ὃ, 804: Κλῆρος 8ὃ, 816; Κυνέη 8, 816, Κορυϑαίολος ὃ, 824; Κο- 

τέοντε ὃ, 845. Κόρυϑος ὅ, 862, Κεστός 8, 511; Κτάμενος ὃ, 815, 

Κηώεις ὃ, 882. Κεῖϑι 8, 402. [ Κύνεσσι 1, 4: Κιών 1, 88: Κρήηνον 
1, 41; Καίω 1, ὅ2, Κῆρ 1, 44, Κῆλα 1, ὅ8, Κνίσσης 1, 66; Κέ- 

λεαι 1, 14; Κρείσσων 1, 80: Κούρη 1, 98. Κρήγυον 1, 106: [Κά- 
ϑου]); Κλυταιμνήστρας 1, 118. Κερδαλεόφρων 1, 149; [Κόμη; Κή- 

δετο] ; Κυνῶπα 1, 159. Κεκάμω 1, 108: Κορωνίσιν 1, 110; Κώπη 

1, 219: Κεχαροίατο 1, 206; Καί; Κήδω 1, 86; [Κεκάδοντο]!. 

1) ΕΡ. 219 Κῆρ, 221 Κνυζηϑμός, 222 Κατέστυξαν͵ 3396 Χάρη. 16 6Ἴ]οΒ86 

Κύρβεις 'ὰ Οὐάϊθηυτη δίαπιτηξ πιοιὺ 08 ἀἱθθθ ΕἸΡΙΤΊΘΥΊΒΙΩΘΩ, ΒΟ ἀο ἢ 8118 

ἄθη ᾿Εκλογαί (ναὶ. 8. 164). ὕατυπι 8418 ψοτγίγοίοσ ἀθ8 ἀυάϊΐϑηυμι ΙΘΣ οἱπο Ηδηᾶ- 
ΒΟΥ ΒΟΣΒΏροΖοΟσΘη πϑγάθῃ χηυίδίθ, 1δὺ γάμον μοζοὶϊρί. 
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Ἄου ἀΐθβθῃ 84 ΟἸοββθῃ 16] 6 η ἵπὶ γιπά. 28 (6), ἄθῃ 10} 8ὴ ὅδ66]16 
ἄογ ΕΓ ἀϊθβθη Βιαομβίδθθη ἀπ θη γθῃ Αὐβρδθθ νου! Π Ομ θη Π 806, 
ΠῸΣ ἀγοὶ, δι ον 290 Κιχείη. 282 Κιχείω, 2598 Κενεά, γορ ἀθμθη 

ΠΟΘΟΒ ἄδζαὰ ἀ16 ὈοΘΙ4θη ουβίθη ἀ16 Ογαπαηρ βίδγθη. οπ ἄθῃ πϑομβίθῃ 
20 ΘἸοββοη (244, 28 015 2584, 28) Κοιγί ϑῖπθ ἴτπὰ απαϊδπαχα πιθάθγ. ἷ) 
Ὠ19 ΠυπΙΠ ΩΓ [ΟΙομ θη σὙἱοὸσ ΟἸ]Ἰοββοὴ Κτύπος, Κεραμεύς, Κορύβαν- 
τες. Κρῖ Βηπάθῃ 810} δι ττὰ ὙΙπά. 28; ΕἿΥ 816 Ιδὺ 4180 61Π 6 8ῃ 6610 
ἄθῃ ΕἸΡΙποσιϑυηθη πα ἄθηῃ αυθίδηθπι ρΘτμθβδιηθ ΘῈ}6110 Δ ΖΌΠΘΕΙΠΘη 
(σαὶ. 5. 204 Α. 1); 416 πϑομϑίθη ἔληῇ ΟἸοββθὴ ἔθ] θη ἵπὶ Οὐ Δα δηυπι. 

Δὲν Βυομβίαθε “ Ῥορίπηῦ ἴῃ ἄθια ΕἸζγτμο]. ρύσῃ ταϊῦ ἀθῃ 
ΟἸοβθθμ “Μευχός το Εριπι. 2600, 17: Μαοδίκη - Ερμα. 259, 18. 

Ιῃ ἄθῃ ΕἸΡΙ ΔΘ ΊΒιηθη ἰδ ἀν ουϊδυῖ: Διγυφϑόγγοισι Π]. 2, ὅ0: Μι- 
παροῖσιν 2, 44: [Λάχνη 2, 219]; Μάβρος 2, 148. Μήϊον 2, 141. 
“Μωβήσαιο 2, 242. Δειμών 2, 408. |Π[Δ4ᾶος ὅ, 80: [“αερτιάδης]: 

Διλαίω ὃ, 1588; Δείριον ὃ, 152, Μαοδίκη ὅ, 124: μυκάονος ὃ, 885. 

[“υσιτελής; Μ“ιάσϑη; Μίμνη; Δευκός ὃ, 108: Μευκώλενος ὃ, 121; 

“ακεδαίμων ὃ, 289. Δαομεδοντιάδης]: “όφος ὅ, 8851. [Δοιγός:; 

“έχος]:. ΔΜαπάρα 8, 8Ὅὅ9. [“ητοῦς 1, 9; Μίσσομαι 1, 1δ; Δαμπε- 
τόωντι 1, 104. Μεύσσετε 1, 120. [“ασίοισιν];,; Μόχονδε 1, 221. 

Μώϊον 1, 229. ΠΥ ἴοϊμοπάθ 7611 208, 9 018 269, ὅ Ββέδιηπηῦ δὰβ 
ἄδυ δπάθγθῃ 0616. 8 Ῥμούϊοβ 416 ]οβϑθῃ “ευκός (8, 103) υπά 

᾿ Δαοδίκη (8, 124) ποῦ ἰῃ τἹομύον ΒΘ μϑηἕοὶρο ρθ θβθῃ χὰ ΒΆΌΘη 
Βομθιηῦ, χα ἀ160 ΥΘΓΜΙΣΥΆΙΡ ογβὺ Ὡ86) Β6ΙΠΘΙ Ζοι Θη δθίδῃ 6 5Β61η. 

Βυοβμδίαθο Μ,Ί Ὀθρὶππὺ ἱπὶ Εἰγιμο]. ρασσαη τοῦ Μακρά (κι 

Π. 2, 2249), οἰποῦ ἴθ Απίδηρ ἋΟΥΓ ΕἸΡΡΙΠΊΘΥΊΒΤΩΘη 80} 209, 21 γοῦ- 
Ἰοῦθπθη Ο]ο586: 68 [οἱσὺ Μάχη τῷ Εριμι. 214, 11. ὃὲ16 ΕἿΣ ὑῃ8 τοῖ- 

ἔοΙσθατο Οταμθηρ ἀθγ ΕἸΡΙ θυ ῖβηθα ἰδὺ στοὰ ὃ. 210 δ ΜΜέμφεαι 
2, 220. Μεϑήμων 2, 241. Μετάφρενον 2, 2θῦ, Μυρία 2, 212. 
Μέροψ 2, 88, Μήν 2, 2902. Μητίέετα 2, 824. Μάρτυροι 2, 802. 

Μῆχος 2, 842. Μῶλος 2, 401: Μῆρα 2, 4271, Μυῖα 2, 409. Με- 

μαῶτες 2, 418; Μιγέωσι 2, 4158. [ἡ Μύγδονος ὅ, 186; Μαχαίρας 
8, 211, Μαρμαρέην 8, 126 (τνρὶ]. Οοἀά.); Μέγας ὅ, 161, [Μενεαί- 
νων; Μόγος; Μάχη]; Μείξων ὃ, 108, Μεταλλῶ ὃ, 111, Μάκαρ 

ὃ, 182. Μοιρηγενές ὃ, 182 ἃ. 8.ἍὈ ν᾿. Βιυομδίαθο Ν᾽ Ῥερίηπὺ [τὰ 
Εἰγιμο]. ραύσυσα ταῦ ἀθη (]οββοη Νέκυς πα Νεχρός, “6166 816} 
γογϑιηἰσὲ ἴῃ ἀθη Εἰριτη. 1 296, 20 πάθῃ; 416 Οτάπυηρ ἀδὺ Ερ1- 
ἸΏΘΙΊΒΙΩΘη ἰδὺ Βαϊ δϑὺ πδὸὺθβ ΟΥΔΙΠΘΙΒ Απρδῦθη Κἰασ: 296, 16 Εἢ 
Νοῦσος 1, 10: Νέηαι 1, 82. Νέκυς 1, δὃ2ῶ, Νόστος 1, 060. Βι0}- 

1) ΟἸοββο Καί 2347, 1 ᾿ἰϑὺ 418 1 θυβοϊυμρ τορ 244, 14 πιομὺ ζὰ ΧΘΟΒΏΘΕ; 

ἀϊ6 ΑἸοββθὰ Χύκλωπες υπὰ Χέρκη ἴταὰ αυά. βὐαχηχηθη δὺ8 ἀθη ᾿Εκλογαί. 
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βίδθρο Ο Ὀορίπηὺ ἵπὶ ΕἸζγτηΟ]. ραγσατα παῖ ἀθη ΟἸοββοη Ὀδυσσεύς --Ξ 
Ερμα. 808, 82. Ὄρνις -- Ἐρίμι. 8117, 20: Ὅστις -- Εριμι. 8520, 20: 
Οὗτος --Ξ- Ἐρίπι. 821, 21. Ὠ]6 Βοβο θη- ΕἸΡΙ που Ἰβυηθη ὈΘΘΊΏΠΘΠ 1π| 
Βυοσμβίδθοηῃ Ο ἔρια. 80, 858: Ὅ γε 1]. 2, ὃ: Ὄνειρος 2, θ: Ὄλυμπος 

2, 18; Ὃ σφιν 2, 18, Οὕτω 2,116, [Ὀμφή 2, 41]; Ὅρκιος 2, 124: Οὔ- 
πω 2.122. Οὐρούς 2,108, Ὀδυσσῆα 2,169: Οὔ σε ἔοικε 2,190, Ὁμο- 
κλήσασκε 2, 1909. Οὐ μέν πως 2, 208. Οἱ σέο 2, 201; [Οἵ δὴ 
νῦν]. Οὐκί 2, 258. Ὀψιτέλεστον 2, 825: [Ὁ οἵ]; Ὅς 2, 288. Ὀδύρω 
2, 290: Ὀρέίνω 2, 294. Ὄρουσε 2, 810. Ὄξος 2, 812: [Οἷο κασιγνή- 
τοιο; Ορνύω; Ὄβριμος; Οἰμώξω; Οὔτις, Ὀλοώτερος; Οὕὔνεκα: Οἷἴ- 

καδε; Οἴχομαι; Ὅ: Ὀἰϊστοί: Οὐρῆας; Οὐλομένην; Ὀλέχοντο]; Ὅου 

2, 8258. Οὐλοχύτας 2, 410: Οἰωνοῖσι 2, 898, Ὀβελός 2, 428. 
Ὄρνιϑι 2, 459. Ὀνομήνω 2, 488. [ Οὐρανόϑι 8, 8: Ὁμίχλη 8, 10; 
Ὀχέων ὃ, 29. Ὄφελες ὃ, 40: [Ὁμηγερέες. Ὀνειροπόλος; Ὄχα]; Οὔ 
ἔϑεν τὰ ὃ, 128: [Οὐτιδανοῖσι]Ί; Ὀϑόνη 8, 141: Ὁρμῶ ὃ, 142. Ὄϑι 
8, 1458: Ὅστις 8, 161: Ὁμηλικία 8, 115: Ὀλβιόδαιμον 8, 182. ὈΟΐων 

8, 198; Οὗτος 8, 200 ἃ. 5.ν. Βιυοβδίαθε Γ Ὀορίπηῦ ἱπὶ Εἰγηηο]. 
Ῥαζσιὶ Γρηγορῶ (61 ἴηὴ ἄθῃ ἘΕΡ᾽π..), Γέρα -Ξ Εριπι. 99, 8.2 
Βυοβδίαρο 27 Ῥεριπηῦ ἱπὶ Εἰ γτμο]. ρασσυμι “Ζεξιῶ, δβοάδπη Ζυάς -Ξ 
Βριμ. 115, 14 (ππ ο! θα ὙΟΥΒΘΥ οπάοὺ ἀ6Γ 761] ἄθὺ ϑοβο]θη- 
ἘΡΙππθυίϑιιθη 115, 6). Βιυομβίαρο Η Ὀοριπηὶ οθοπάδ πὶ ἀθγ (]Ο586 
ἩΗχῇ (τὰ 1]. 2, 209, 6} 1θ ἄθῃ ΕΡ᾿ πιο ]Βη6}): 68 [ο]ρὲ Ἡμῖν -ϑ 
Ἐριπὶ. 188, 10 δὲ δὺ8 ἄδθῃ Βοθο] 6 η- ΕἸ ΡΙ τυ Ίβηθὴ Ζυπὶ ογβϑύθη Βυἢ 
ἄογ ΠΙ88 (1, θ7). 

ὍοΥ εουΐαββου 4685 ΕΠ ΥΠπΊΟ]. ρύσῃ 8485 αἀ16 ΕἸ ΠΟΥ ΊΒθη ὑῃ- 

ΟΙΔΩΥ ἴῃ ἀογ (ἀθβίδ]δ, ψὶ0 816 Ζ΄χὸὶ Φδμγμυπάοτίθ βρᾶθου ἄθιῃ Ὗο6Γ- 
ἔΆβϑου 498 ὐαἀϊδῆσστη σουϊαρθη, ἀ. ἢ. ΠΥ ἄθη δἰπθη Βοβίδῃα θ1} ἀ6Γ 
Οχίογαου ἘΡΙπουίβιιθη, αἴθβθὴ ΒΌΘΥΓ ἰῃ το] βίβ Πα ρθγοσ Εἰ βθιηρ,. ὅ) 

1) αὶ. ἀοτί σοὰ 97, 20 8ῃ: Γάρ [1]. 2, 18; Γέρων 2, 21; Γνάμπτω 2, 81. 

[Γλαφυρῇσι]; Γλυκύς 2, 11; Γλαυκώπιδος 2, 166, Γυνή 2, 282: Γέρα 2, 2387, 
Γελῶ 2, 2310; Γνώσεαι ἃ, 861. Γέρανος 2, 460 ἃ. 8. Μ΄. 

2) Πεΐίβ ἀδ8β ΟσΚ ἀδπι8}8 ὩΟΟἢ το] ]δίδηάἀϊ σου ΑΓ, Ζοῖσθῃ α10 Φ0]]6η- 

ΔΗσΘΌΘΩ (νΩ]. ἀ4Δ8 ΡγοὈθοδυῦζοκ). Ἐπ πάρ 8: ἢ 2. Τ΄. νο]]ϑ δ ἀἸΣῸΥ ΤΟΥΠΘΣ 1π ἄθσα 

Οοἃ. Οτγρίδἔοιταῦ. Ζα ΙΧ (ΧΥ͂. Φδβγβυπάογι), ἅδοσ σϑ]ο θη 1608 Θ᾽ηῖσο ΝΟΒ- 
ΠπΟδίθῃ ἀν Οὐδο ἀογ Ηδυσθη Μ. ΟΟμΒΌσυοἢ υπὰ Η. ΒΔῸΘ τνογάϑηκθ. 80 υτ- 
ἔα[8ὑ, ἀτῃ Θ᾽ ΒΘΙ8016] Ζὰ ροῦθη, ἀδγ β΄ ])υ8 ἀ68 ἀγιΐθη ὑπᾶ Απΐϑηρ, ἀθ8 δσϑύθῃ 

Βύσμο8 ἀδσ [1128 πὶ Βυσμδίαθοι Καὶ ἀϊθ ΟἸοββθα Κουλεός (Απ. Οχ. 1 288, 28) ζὰ 

1]. 8, 212; Καμόντας τὰ Π]. 8, 2718: Κραίνω ξὰ 8, 802: Κυνέη τὰ 8, 816: Κορυ- 
ϑαίολος τὰ 8, 824: Κεστός τὺ 8, 871: Κηώεις τὰ 8, 882. Κεῖθι σὰ 8, 402. || Χύνεσσι 

Ζὰ 1, 4; Κοίλῃσι δὰ 1, 26... Αρήνη (Ὁ); Καίω τὰ 1, δῶ: Κῆρ τὰ 1, 44: Κῇλα 
Ζὰ 1, δδ; Κρείσσων τὰ 1, 80: Κρήγυον τὰ 1, 106; Κλεψύδρα; Χλυταιμνήστρης 

ΖῈ 1, 118, Καλλιπάρῃος τὰ 1, 148. Π)᾽΄᾽ὁ ΑἸ]Ἰοββθῃ Καμόντας, Κοίλῃσι, Κρήνη, 
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Π19 Βοἰ θη ο]σα ἀθσ ΒΌΘΒΟΥ ταῦ δυο Ὀ61 ἴππι Π, ΠΙ, 1, δυο Ὀ6ὶ 
ἴτὰ ΆΥΘἢ ΖΘΒ] ΓΙ Ο6. πῃ -Ποτηουβομθ Ο]οββοη Βοθομ ΒΙΘΥ πὰ ἀ8 
ἱπξουροϊοσὺ; ἀδ8 ὙΥΟΥΚ ΜΓ 8180 βοιιοπ ἴῃ αἀ16 Εοχτη Ἃ68 ΙΟΣΧΊΚΟῚ 

οὈτδομύ, ΕΣ ἀϊθ 68 οἰρϑηῦ οι ποὺ μχϑθιρτθὺ ΠΟΘ δο Ὀοϑιχησμαῦ 
ὙΓΔΓ. ἢ) 

ΥΥΙΡ Κῦπηΐθη ἀἄσσο οἷ Ζιυβαιμτηθηδυθοιΐθη ἀδὺ ογβύθῃ Τ6116 (6 Γ 
ΘΙ ΠΖΘ]ηθὴ ΒΘΙμβίαθοι οἷπα τὸ Κοπιηπιθηΐαῦ Ζζὰ [1145 ΠΠ, ΠΙ, 1 Βοι- 
5616, ἀ6Υ Ἰδηρθ τοῦ Ῥμούϊοβ ϑηῤβίδμαθῃ 1ϑύ. Μ|ιὺὺ ἄἀθπι ὑτοίβοῃ οἰγ- 
ΤΟ] ΟΣ ΊΒΟΒ-ρ,δΙμτ 8 Βομθη ΚΟΥ ΘηἴαΣ Ζὰ ἀ6᾽ ρθϑδιιΐθῃ ΠΙ88, ἀ6Υ 1π 
ἄθῃ Απήδηρθη ἀ6Υ οἰ μζοίποη Βυσμδίαθθηῃ ἀθ8 Οὐίοὴ Ὀθηυΐχὺ 18ῦ, Βαὺ 
ἄϊοβοβ ΕὙαρθ- πὰ Απὐνγογίβριθὶ βοίμθπὶ Ηδρίομαγ κύου 80 ἢ ΠΙΟἐβ 
οιηθὶη, ΟΠ 8.0) 6, ηΖ6]η6 βέϊζοκθ δὰβ Ἰθπθπιὶ ὈΘΥ ΠΟΙ ΠΊΘ ἢ Β1Π4. 

ὙοΥβο θη δ}, πὰ ἢ ΠΙΘΩΥ 818 ΘΙΠΘΥ ΗΒ ολἐ σου] 51π4 
ἀϊθ οφυγοιϊίθη Τρ] ἦς. ἄγ Οχίοσαοσ ΡΠ υΊβθη, ὑγ 6 ἴῃ ἘΓΘΙΘΓ 

ΕΌΪσε Αὐυβχάρο δὺβ σϑυβομὶ θάθηθῃ γδΙΩτ δύ Βομθη Ομ τ θη ὈϊΘίθη 
(σΩ]. ν. Β. 8381, 24 Πρός; 338,1 Παρά, 886, 28 Περί; 209, 12 
ΜΜεταὺὴ, πὰ νϑυβοῃιθάθῃ 5ἰπᾶ δηά] 16} 16 ρβϑαάο- ογοα δη]βοῆθη ΕΡΙ- 
ΠΠΘΓΙΒΠΊΘΠ, ὙΓΘΙΟΉΘ γῸΠ ἀἴθβου ἵΠουίγαρσαπρ ἀογ προτάσεις καὶ λύσεις 
δα ἀθη ΒΟ] στ οὔ ΠῸΣ ΘΟ ηρα ρυσθη Ζοῖβθη. θη ἀδίβ ἀ1686 
ἘΡ ππθυίβιιθη δὰ8 ἀογ οὕδυηρ παϊδ βομθ]ογας Βουνουρίπρου, ΗΠΠδ- 
Ὀὕομον ΝΣ ἀθη ΠΘΕσΟ (πα Ομ 1617) 51πὰ Οὐδθὺ 8010} 6 ὨΔΟΒΔΉΤΊΘΗ, 
μαὺ θῃγβ (“4 αϊ. σγαρι. Ρ. 416) 80 ὑγεθηἀά διβοι πδηἀθγροβοίζί, ἀδίβ 

Κλεψύδρα, Καλλιπάρῃος ἴθὨ]Θη τὰ ἀογ Οχἧοσγαοσ Ηδηαβο τ. ὈΘΠΠΟΟἢ μοῃὄγθῃ 

τη ἀοϑύθηϑ α10 Ὀθιάθῃ ογβίθα ὑπὰ ἀ16 Ἰοὐζίο ζὰπὶ δ]ΐθη Βοϑίδπάα. 

1) ἴτὰὼ ΕΥγΙΩΟ]. σθηυϊπυτα 8β1ηα ἀ1686 ΗοποΥ- ΕἸΡΙ Δ ΘΥΊΒλ ἢ ΘΌΘΩ 8 Ὀοπαὐζἑ 

(Ζ. Β. ἱπιὶι Απηϑη Ζὰ Βυοβμϑίαδθθῃ 4 6]οδϑα “ίολόπωλος), ΔΌΘΥ πὺγ βο]ΐθῃ. δσ 
ΜΟΣΪΆΒΒΟΣΥ ΜΆΓ Ζὰ “ΘΒΟΒΣΊΔΟΚΥΟΙ], ὑπ 8η ἄθῃ ΘΙ ρθη  ] ]οθη βομυϊτοσοὶη ΕὙθαὰθ 

Ζὰ ΘΙΩΡΗπάθηῃ; ΟΣ μαὺ 816 τηϑὶδὺ ΒορᾺΓ υδυϊχγζὺ πὰ ὩΣ ἀἱθ οὐγτῃο] ορΊβοοη 
υπὰ ἸΟΣΙΚΑ] Βομθη ΒΘιμογΚυησοα Βογϑυθροὶδδύ. δὰ σογαᾶθ ἀϊθβο οὖὐῦ δυο 808 
δηάσγου ΘΟ βίδιητηθη Κὔμηθῃ, 80 1δὺ 6'ἢ 8: σοσοβ ὕσ61] 86] θη τηδρ]ς ἢ. 
ἴῃ ἄθῃῃ ζϑῆζθῃ Βυομδίβ θη Ε'ὶ 2. Β. ἰϑὺ ταλὺ Β: Ομ ΘΒ ὶῦ πὺν 6]ο0886 Ἕηκεν (ΕΡί τι. 
1871, 1) υπὰ ᾿Ετύχϑη (Ερίτῃ. 188, 10) δυΐ ἀϊα ΕἸΡ᾿ που βσθ ζυτ ΖΓ α, ἴῃ 
Βυοβδίδθθῃ Χὶ οὔνγϑβ ἸΏΘὮΥ, δι] ἢ Καϑῆστο τῷ 220, 8; Κάλλιμος --- 22δ, 38: 

Κλῆρος - 289, 2ὅ; Κλυταιμνήστρα --- 248, 1; Κονίῃσι -Ξ- 218, 17: Κρατερός -- 
228, 10; Κρείσσων -τὸὶ 342, 26. ΑἸ]ΘΓΑΙΏρ5 βύλσησηθη δυο ἀ16 ΟἼοββθῃ ΚΧύρβεις 
(-Ξ- 221, δ), Κύκλωπες (-Ξ-Ξ 2584, 1), Χτύπος (ΞΞ 2δ4, 29), Κομεῖν (-- 2δ4, 29) 

υπὰ 2. Τ. Κορύβαντες (-- 2δδ, 1) ἴῃ Ὀοτάθη ΥΚοα ἄρογοιη. ὈΌΟΒ δἱμᾶ 816 

ΒΊΟΒΟΥ δὺβ ἄδπι ϑδ6]θυκοθ- Εχοοσρῦ, Θ] ἢ 65 ΜΙ 88 Αῃ. Οχ. 1 264, 1--25δδ͵ 2 
οΥσᾶησοη ἀὔτίθῃ, ἰὰ 410 ΕἸΡΙ του βίηθ σϑκουίσιθη. ὟΝ οἰἐἰχαρθηᾶθ ΚΟ Β] 880 
Β᾽ πα ὨΙΟΥ͂ υπτηδρ!ο, ἀοο χὰ πϑη πὰ Δ] τ θῖ πο βϑαρθη ἀὔγέθη, ἀδ[Β ἀθσ ἴπὶ 
Εἴστηο]. σοπυϊηυτα Ὀθπαὐζίο Οοάοχ ἀθσ ΕΡῚ που βιθθη βοθομ ἀ16 ΕΌΤΙΩ Θἷμθ8 
Ποχῖκοῦ Βαὐΐθ, βοῦοι ἱπίθγρο]οσῦ πὰρ (ναὶ. 6]. Κάλλιμος) υπὰ ἀδθοσ ἄθῃ ἱπὶ 
Εϊγτα. ρᾶῦνυσα (πὰ ἄθχῃ Ουἀϊδηυτ) Ὀοπαὐεῦθη ἅμ} 16 ἢ} ΤΆΣ 
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7] ο9 Ἐγνσοιξοσαρ ἀρογῆ δϑὶρ ψᾶγο. «06 ᾿πηροὐθηΐου ἀ16 Ὑ1Β86η- 
ΒΟΒΔΙΗ͂Σ ἴῃ ἄθῃ Κγοίβθῃ ἀδὺ ὈΥΖϑηἑ ΠΙΒΟΙΘη ΘΟ] Ιβίου τιγά, πὶ 50 
ὌΡΡΙΖΟΣ ϑοῃϊοίβὺ ἀ1686 ρθυ ββθυτηδίβοηῃ. ρϑαἀδρορΊΒομος [ϊὑξογαθαῦ 118 
Κταυῦ. 816 ζοισχὺ, ψ6 Ζζυπδομϑὺ δὴ ἀθπὶ ὑηρ] ΚΠ] ἤθη ΗοτηοΣ (16 
δοιὺ Τ6}16 ἀογ Ββάθ, Κοπ͵αυρείϊοπβ- υπὰ 1) 6 ἈΚ] ΔΕ] Οπββομοιηδία, ἔμ ρ6] ἢ 
ἀογ ΟΥὐβορτάαρμ!θ ἃ. ἃ. ἅΒη] 16} οἰπρσοῦθὺ τυγάθη, 6 ὈΘῚ ὉΠΒ ΒΘΙΠΘΟΥ 
Ζειδ δὴ ΤὨυκΚγαϊάθβ ἀπα Ῥ]αΐο: 816 ζϑοιψὺ ὑπ5 οὗνγαβ βρᾶϊοσ. ἄθῃ Ὑ6γ- 
Β00}, 416 Ῥβδίπηθῃ ἱπὶ ϑομα απίουτιομῦ δὴ ἀϊ6 [6116 ἀοὺ 1188 ζὰ 
βϑίζθῃ:; 816 Ζοϊχίέ 18 ΒΟ] 16,810 ῃ ἵπὶ Χ. δμγυπάοτῦ 16η6 ὑπθιτϑιοΐθ 
(θβοβιῃδοκιοβικοιί, ἀδ8 σταιατηδίβομθ Ηδηάθυοῖ 86] 8ὺ 4186 ατυμπά- 
Ἰαρα ἀἴθβοὺ σὲ νοῃ {Ππἰουυιοῦ σὰ Ὀοπαύζθη. ΑΘΣ 816 ἰϑηγῦ ὉΠ8 
ἴῃ ἄθῃ ΕὙἴάσθη ἄθβ Ποθσουβ πα ἄθῃ Απύσνοσγίθηῃ ἀθ8..,,[468]- δο} ]οτες 
ΔΌΆΘΙ ἀἸδ6 'π ἀθῃ ϑ'σμα]θη ΠΟ ΒΘ μου ἤομοΣ Κοπηθη: 416 Ῥβδὶτηθη- 
ἘΡ ΠΘΥΊΒΙη6Θη Ζ. Β. Ζοίροῃ ἀθθ ΟΥΟΒ οἱθπᾶθβ ὕοκ περὶ πολυση- 
μάντων λέξεων ἵτι Α]]σοπηθῖπθη δ υδαοῃ, ϑμγθμα 68 1 ἄθη Ηοχηοτ- 
ἘΡΙΙΘΥΒηΘ ἢ ΠΟΘᾺ ποὺ Ὀοπυΐχὺ 18. Εἰπο 61 ῃθ γσοῃ ΕὙασθη ὌΡΘΙ 
ἀϊ6 Οἰθβομιοηίθ ἀοὺ Ιροχὶκα περὶ πνευμάτων, ἋΟΥ ΟΥ̓ΒΟΩΥΒΡΕΙΒΟΉΘἢ 
Ηδηάθὕσῃου ἃ. 8. ἰδββθὴ Β10} ΠῸΓ ὙῸῈ ΠΙΘΥ 808 ΘηὐΒοΒδι θη. 

χοῦ Ναΐοῦ πὸ σθγάθη ἀδγαγίϊζο ϑολ ομου Ὀοϑίδηαϊς οχ- 
αϑησὺ ἀπὰ ἀρογαγροιίοῦ; 416 Ζοιῦ Ιῃγθβ Εἰ ἐβέθ ῃθη5 δύ ἀδυγαπι ΒΟΆΎΤΘΥ 
Ζὰ Ὀοβίημηθη. 816 1πρβίθα ἴῃ ἄθῃ ΒΟ] 1θη- ΕἸ ΡῚ ΠλΘΥΊΒπιθη οἱ ἐσύρθη 
Ααἴογοη βιπά Οὐοὸπ πὰ ΟΠ δΓαχ 3), ἀοο ἢ Ὀοροζπθη δυο 6] ηΖ61Π6 τσϑΒτ- 
ΒΟΒΘΙΠΠΙΟὮ δὺ8 ἀ68 ΟΠ ΟΙΓΟθΌΒΙΚΟΒ Κοιητηθηΐαῦ σι ΤὨΘΟΘΟΒ᾽08 δηἐ]θ μηδ 
ΑΡβοδίο.5) Α]]6ῖπ ἰἄτοπὶ Υβργαηρ 86} τ ἤββοῃ αἰ ἐπιμερισμοὶ εἰς 
Ὅμηρον ὨΘΕΙ͂ ΠΙπδυ ΘΙ ΘΠ ἢ 818 Ἰῃγο Νομβδαπαηρ, 416 ἐπιμερισμοὶ εἰς 
τοὺς ψαλμούς, π6]0ῃ6 πίον ἄθα Ναλθη 465 ΟΒΟΙΤΟΌΟΒΚΟΒ μι οὐ ὨῸΓ ἴῃ 

ΠΒΟΓΘῺ Η ΔῊ ἀΒΟΒ ΣΙ ἴθ, ΒΟΠαΘΤΉ ΒΟΒΟῚ ΖΓ Ζ6]ὐ ἀ68 Ῥμούϊοβ σίπροιῦ) ; 

1) 516 Επύβίθδυηρ ἀΐοβοῦ Θρὶ τ υἸϑιμθπαγί θη ΕὙΆΘσΘη υπὰ Αηὐπογίθῃ θοΓ 
ἀϊθ κανόνες ἀθ8 ΤὨδοάοβίοβ Ἰϑ{80 510} Ζίθα ἢ Ωρ υπστθῆζθη. Εἶπ β δοϊς 

ἀογβοι θη ἤμαοί β'οὴ βοβοῃ ἴῃ ἄθμι Ὗ8}1106}1. Ε' 84, ΟΙΠΟΥ Βδμ βου ἀθ8 

ΧΙ, ΤαΒγβυπάογίθ (ΒΙαἰῦ 146); δηάογοσβοιίβ πὰ ἀδθ Εὐγτλο] σίου" (ἀ88 Ο6- 
ΠΣ ΌΤΩ ὩδΙ,]10}) ΒΟΒΟΩ ἴῃ 8] ἴδῃ ΕἈΒΒΌΠΘΘΙΩ ἀ1686 7 ΕἸΡῚ ΠῚ υ βηθη ὈΘηαὐζί, 80 11 

Ογγρί δίοτιται. Ζα 11 (8ὺ8 ἀδθῃὶ ΧΙ. “γα μἀουῦ) ἴῃ ΑἸ. ᾿φκριβής: ἐν δὲ τῇ ἐτυ- 
μολογίᾳα κεῖται πλατύτερον. 

4) Ναὶ. Απ. Οχ. 1 267, 18 υῃμὰ 199, 39 -- Αῃ. Ρβσ. 1Π 822, 11. 
3) ΗΙ ΟΣ ΤΡ Βργθοβθη δ] θσγάϊηρδ πἰομὺ ἀϊθ σοὶ [ϑηὐζ (Πγοάϊδη 1 Ρ. ΟΟΥῚ δη- 

κοί γίθη ϑβ( 6] 1] θη, Ο}] δον 2. Β. Ερίπι. 17, 12---18, ὁ γουριομβθῃ τοϊξ ΟΒΟΙΓΟΌ. 

894, 24--39ὅ, 15 (γοῃ Ερ!μ. 18, ὁ 8 18ϑὺ 6᾽ὴ86 δπάϑοσε φ06}1]0 Ὀθδθπυΐζὶ), ΕἸ ρίτω. 
9, 1 τοϊῦ ΟΒοϊσοῦ. 876, 9 ἃ. ἃ. Ζα ἀδιμβοϊθθα Βδβυ]ξαὺ Κοχασηῦ δυο Πυᾶν οὶ, 

ΒΟΥ ΠΟΥ ΡὮ110]. Ὑ͵ΟΟΒομβοῦγ. 1894 5. 1418. ΥΩ]. βδῦρρο ἃ. δ. Ο. 610. 
4) 816 ἴῃτη ΔΌΖυΒργθοθ θη, Ἰοὺ ΒΟ ΘΟ ἢ οἷ αταπὰ γον. Πδίϑθ ΟΒΟΙΟ οΒκοβ 

ἴῃ ἄθχῃ Κοχητηθηΐδν σὰ Τμρθοάοβὶοβ ΚΕἸ ρου 818 ἴῃ ἀΐθβθῃ ΕΡρίπθσίβιθη ϑχβομοὶμηΐ, 
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810 581Π4 61 ΠΩ ΒΙ ΠΡΈΠΟΙ υὑπᾶ 1ηὴ ἀ6Γ ΕοΙ]ροζοιῦ πϊοηῦ που [ο ῦ 
γοσβάοῖ, ἀθ ρυδοβα ουτιοῦ σὰ ΟΕ ΒΕ] ΒΠ1 5] ΈΥθη. ΑὍΟΒ ἰδὲ ἀ16 Βο- 
πυαὐΖυηρ ἀ68 ΟἸΟΙΓΟΌΟΒΚΟΒ ἴῃ ἀἄθηῃ Οχέοσγαθν ΕἸ ΡΙ θυ βηηθη ἀυΤΟΒ ΔῈ 
ΒΙΟμΐ 80 βίδυκ, ἀδίβ τῆδῃ Ὀδμδαρύθη Κῦμπηΐο, 5610 Κοχωσηθηΐδυ 861 ἀ88 

γῸηὴ ἃἋ6πὶ οΥδβΒοῚ νογϑυϑμοβοίχίθ Πουθο ἢ} σόνγθϑοη. ΕΣ ΠΘη 
ΑὐΒοΒηϊ, ἋἀοΥ τῶ ἄθη ΒΟ] 1Θη - ΕἸΡΙΠΙΘΓΊΒΙη6η ἀ68 Οοἰβ]1η. 581 

ἀογθι ϑυχηχαῦθ (180 ΒΙΟΔΘΙ ἄθτα ἀ] οθίθῃ Βαβίδμῃμα δηρσθμῃὄσγίθ) υπὰ 
ΒΙ6ἢ ΖαρΊΘ ἢ ταῦ ΟἸΟΙΓΟΌΟΒΚΟΒ ΘΠρΡῸΓ Ὀογηγίθ, Β8θ6 ΘΒ ὈΙΒΙΘΓ 
ποι σοξαπάθπ. 80. Ὀ]6Ι δὲ τυδμυβομθί οι, ἀδίβ ἀϊθ ογβίθ ΕΌστὶ ἀοΓ 
ΞΟΒΟ]ΙΘη- ΕἸ ΡΙ ΠΙΘΥ ΒΗΘ ΖΥΓΙΒΟΠΘη ἀοΥ Ζοὶῤ ἀθβ Ομδύασ ὑπὰ ἀδσὺ (68 

ΟΒοΟΙ Το οΟΒΚοΒ οὗνγα ἱπὶ Απίβδηρ, 468 Υ]. δῃσγμυπαογίβ οπίβίδπάθηῃ ἰϑύ. ἢ) 
γγοῖνοῦ Βιηδυζασοηθη σ]άοστᾶὺ ἀ88 ΕΘΆΪΘη ἸΘΩΘΥ ΘῬΡῸΣ ἀϊοβοσ Ἐρί- 

τη ΥἸΒηθηδγὺ Ὀ61] ΟΥ̓ΟΣ πὰ 416 ὑπροθαϊηρσίο Ηουυβομαῖῃ 468 χανών 
Ὁπα ἀοΓ ἀναλογία. “ΘΙΟΒ6 ἴπ ἸὮΥ γογϑυβροβοίχζὺ τῖγά. 

Εϊη ἀθγαγίϊροβ βου ἢ} ΔΌΘΥ δὺ γο 16 ΠΘΓ δοὰ ἀ10 Νοϊζαπρ, 
ΒΟ Ζσὰπιὶ Κοπιπηθηΐασ δαθζαυροδβία θη ππᾶὰ Κυ  βοηθ πὰ οὐκ] γθη 8 
Ζυβᾶϊζο δὰ8 ἄθη οἰζοη! οῆθη ΠΟ] θη 1ῃ 510} δα ζαποῆσηθη. [88 
σΟΒΟΉΔἢ --- υπὰ ΖΒΓ 1 ΒΘ. ἔγἅμον Ζοιὺ --- δῦοῃ 16 σ. ὮὉ]6 Ὀ6- 
παὐζίθ ομΟ  ΘΒ8 Πότ οπἐμ]6}] } ἀθῃ βομοηδπηΐθῃ Ὑ16.- ΜΆμποῚ- 
Κοπιπιθηΐαγ, 8ΌΘΥ ΠΘΌΘΗ Ἰἢπι, ὙὙ0 80} ϑρᾶου Ζϑίβθη ψγά, βόβοη 

8ηάογο Βοβίδπαϊθ!θ. ἀὺβ ἸῃΓ ἰϑὺ οἷπθ ΕἾ116 σοῦ Αηραθοπ ἱπ ἀ]6 
ΕΡΙΘ Ιβιη Θηβδσητη] ηρ ἀρευρορδηρθῃ; δέου 814 δ Βοπιουα θη 
ἀογ ΕἸΡΙταϑυθιηθη ἀυγο αἀ16 ΘΟ] 16 Ὑογϑη]αίβεὲ πὰ οὐδὲ ἀῦγος 516 
γογβίδ 10. ὐοὰ α165 δαὺ βοβοῃ ὥὅδιῃρρο δβοβίασθοηά θγυΠ 6ΘΘῃ. 
γθὴπ ΜΙΓ 2. Β. ἀἴ6 ΟἼ]Ἰοββθὸ Οὔ ἔϑεν (Απ. Οχ. 1 519, 23) ΤἈγσοὺ 
ΘἰΘ]πρ ΠΑΙΡΟΥ δυΐῇ 1]. 8, 128 Ῥθζίθ θη ταυίβίθῃ, στὸ οὖς ἔϑεν ἵπὶ 
Τοχίθ βίθῃῦ υπᾶ βίδῃά, 80 ριϑδὺ ἀ16 ΕὐκΙϑσαηρ ἀοὺ Κυιίϊβοιιθ Κοπι- 
Π]ΘΠΐΑΓ, 1 ΘΙ σοι ϑυβαγ 0 δυΐ 1]. 1, 114 οὔ ἔϑεν γον θβθη 

γα (γρ]. δο ἀδ8 ϑοΒο]]οη Ζὰ 1, 114). Ζυ 1118 1, 120 (λεύσ- 
σετε) αιοδὺ ἀδγ ὕἴϑῃ. ,Ἱὶ ἀδβ ϑοβόϊὶοι ᾿Δρίσταρχος διὰ δύο σα, ἐγὼ 
ὃὲ ἐνεστῶτα ἀπὸ τοῦ μέλλοντος ὡς ἄξετε, οἴσετε, ..χαταβήσεο δί- 
φρου“ (νρ]. ῬΒΠΟΡοΟΠποΒ. 61 Ομοῖσορ. Π 184, 25 Η.). Μδῃ υϑυ βίοι 
Ερμα. Οχ. 262, 19 Μεύσσετε᾽ ὁρᾶτε. ᾽“ρίσταρχος ἕν ὅ γράφει ὡς ἀπὸ 

ΙΔ ὙΘΔῺΣ 8βοὶῃ, ουκ]ᾶσὺ 810} ΔΌοΥ Ἰϑιομῦ, ἀδ 1μπὶ ἐγ 76η6 ἀ16 σα θθὕθῃ σΘΏΖΘΟΥ 

ἀθμοσαύϊομθῃ γὸὰ ΟὙδιητωδί κου ΖὰΣ γοσίρυμν δἰδπᾶάσθη, ἀἰθδθ ἀδρορθη οἷ 
Οἴζθμοσ Ὑογβυσι 81πὰ, ἀοΥ ὍΏ8 ΠΟΘ ἀδζὰ ὩΣ πῃ ἀθσ ΝΘ ΘΥΒΟΒΥ 8 ο} ἀθπι 
Πρ χνογίσας ουμα]ίθῃ 180. ΝΟΣ 1θστὰ 811601]5) ψοχᾶθῃ ψὴῦσ θη Μη Ὀθυχίθ)]θῃ 
ταϊΐβδοη. Υα[ὶ. ἔχασα Π. 

1) Ηἴογσα ρδΐίβί, ἀδίβ ἀδὺ 16 ἀθηα}}8 πδοὰ ἄοχῃ Απέβηρ ἀθ8 Υ. ᾿δγῃυπάοχία 

Ἰοθοημάθ τισι κοσῦ ἘΠ]ΟΡΊΟΒ ἴῃ Σμηθα ΒΟΒΟΩ βέᾶσκοσ --- 8180 ᾿ΟῺ] σοὰ ἀμίαι. 
81: ---  Ὀσπυΐχύ 1ϑ0: να]. Εχκυχε ἢ. 
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τοῦ μέλλοντος" λέγουσι δὲ αὐτὸ ἀπὸ τοῦ λεύσσω τὸ βλέπω, ὃ μέλλων 

λεύσω καὶ ἐξ αὐτοῦ λεύσετε, ὥσπερ ..,ἄξετε δὲ Πριάμοιο βίην" καὶ τὸ 

οοοἴσετε δ᾽ ἄρνα λευκόν" καὶ ««καταβήσεο δίφρου“. Ἐϊγϑί οἰχὺ ἔάρί ἀδΥ 
γουίαββου ἄν ΕἸ ΡΙ τ Ίϑιηθη ἀϊθ οἰζθηο αὔγιρσο ΥΥ αἰδοῖ ἴησὰ τὸ δὲ 
λεύσσω γίνεται οὕτως. 16 οὗνγαβ ἃ]ΐοτα ΕΌΥΤ ον σύ Ὦ1ΘῚ ἀ6Υ ΟΟἸ 511}. 

281 Αῃ. Ῥασ. ΠῚ 852,16 ᾿φρίσταρχος ἕν δ γράφει" ἐγὼ δὲ ἐνεστῶτα αὐτὸ 
λέγω ὡς ἀπὸ μέλλοντος ὥσπερ καὶ τὸ ἄξετε καὶ οἴσετε καὶ ..κατακείδεο 
δίφρου“. γέγονε δὲ τὸ λεύσσω κτλ. Ὠϊ6 ὈγβργηρΊοηθ Εουτα 465 
ΘΟΒΟΙΙΟΠΒ τπᾶρ οὐνγα ΩΘΎΘΒΘΠ .8601ὴ “εύσετε)] ἕν σ. ᾿Δρίσταρχος δύο 
σό. ἐγὼ δὲ κτλ. Μδῃ εοὐκοπηῦ, 16 Βομοη 66 ἀ16 6116 ἀογ ΟχίοσοΥ 

ὉΠ ῬΑΓΣΊΒΟΥ ΕἸ ΡΙ ΠΟΥ ΒΙΏΘῺ 510} Βοῃϊθάθῃη, ἀδὺ ὐὐδιητηδί κοῦ, τ ΟΠ ΟΥ 

ἀϊ6 Βοιιουκαηρ ΒΟΥ θΟΥμδ χη, 488 ϑο ΒΟ] 0 ταὶ βυθυβίδη 1): 488 πυη- 

ΠΠΘὮΥ ΒΙΠη]ο86 ἐγώ ὈΘΆ16] δ ΘΓ ΠΟΟᾺ Ὀ6]: 1Π ΘἾΠΟΥ 7 Δηρογθη ΒΕ ΘΟΘΉΒΙΟΙ 

γΓΠΓ6 65. Ζὰ ἄθτη [Δ Ό]Οβθη λέγουσι. 416 ΟἸΐαία νυγάθῃ ουσχοι γί, ἀ16 
ἘγΚΙάσαηρ ὁρᾶτε ΘΙ ΠρΌΒΟΒΟΡΘη. 

Εγδὺ Ἰούχὺ Καηη Ἰοἢ σὰ ἄθια Ὑογκο συγ ἤσθη, σοη σγ ] ομθσῃ 
160} δυβρίηρ υπὰ ψοζθη ἀθβϑθη 80016] ὕπινγαρο πδίϊ ΆΓΘΠ, Ζὰ ἄθῃ 
βοροηδηηΐθῃ ᾿Εκλογαί. ΠΟΥ ΙΘΒΟῚ ψ͵ὸ1]16 δ Εἰπάθ ἀδγ Βυσμβίδθθη 

Α υπὰ Ε ἀϊ6 ΟἸ]οββοη “ύυτάρ (Απ. Οχ. Π| 480, 22) υμπὰ ᾽ἸἘχεῖνος 
(442, 16) ποῦ δἰ πα παθυ υθυρ] θη, πὶ ϑοίοτὺ Ζὰ θη ρῆ πάθῃ, ἀδίβ 1ῃ 
16 6116 δἰ ΒΒ. Π] 606, σοη 41|16η ἀυῖρθη νϑυβοιθάθπθ Θ6116 Ὀοπαΐὺ 
δύ, οἷῃ ΕΠ ΙΒ ΘΠΒδ]πηρ. Νη Ὑϑυρ]θι 6 πῆδῃ ἴῃ ἄθη Οχ- 

ἴογάονυ. ΕΡ ππϑυϊβίηθη Αη. Οχ. 1 234, ὅ--14 τοῦ ἀογ ΘἼ]οββα ᾿Ἐχεῖνος 
ὑπ Αη. Οχ. 1 2, 11--Τἴ πῦὶῦ ἀογ ΟἼ]οββο αὐτάρ. [)΄᾽΄Ά6Ὲ᾽ υγϑργίηρ- 
ΠΟΒογο πᾶ συ ]ογ Βαβθαηρ δῦ 10 ἄθηῃ ᾿Εκλογαί οὐαὶ θη, ἴθ ἄδθῃ 

Οχίοσαου ΕἸΡΙ ΠΟΥ ΒΘ ΔΌΘΥ ἰδὺ 1646 ἀ6Γ Ὀοϊάθῃ (ἀ]οββθὴ δυίβογαθμι 

ὉΠῚ| 6 δ(ΟΚ δὺβ ἀοὺ  ουϊαρθ ἀ6Υ ϑοῃ ΘΠ Β8Π ἀΒΟ ΠΥ 468 γοποίαβ 4 
ογυγοϊίοσί, Ὡϑ]οἢ 416 δαΐ Π. 2, 50 Ὀοχάρ!ομθ Ο]οβθθ αὐτάρ ὑπὰ 
ἀδ8 ϑιᾶςκ ὁ αὐτάρ διαφέρει τοῦ δέ κτλ. (Δ. Οχ. 1 2, 11---28) δὺ8 
ἄθπι βοβο οι ὕοη. Α΄ χὰ 1]. 8, 1, ἀϊ6 6]οβ86 ᾿Εκχεῖνος (σα 1]. 2, 380) 
ΠῚ Θ1Π0 88 ἄθιη βοβο] οι ὕθη. 4“) κεῖνός ϑ᾽ ὧς] οὕτως ἩΗἩρῳδιανὸς 

διὰ τοῦ 8. ᾿Αρίσταρχος διὰ τοῦ τ ἱττ τα 16} Βογδυβοσβαπάθηθ Β6- 
ἹΠΘΥΚαΠΩ, τ] 1η ἄδθη ἅϊθσθη Ηδπαβο τ 8 ἀἸοβοσ ΕἸ ΡΙ ΠΟ ἸΒΙΉ ΘΗ, 

Ὑ16 816 ἄδρη ὙΟΥΆΒΒΟΥ ἀθΒ αὐαϊαπαμι σουϊαρθη, 80 Ἰδαίοίο (4): κεῖ- 
νός 8᾽ ὡς" ὁ μὲν Ἡρωδιανὸς οὕτως ἀναγινώσκει" εἰς τὸ κει περι- 
σπωμένην, εἰς τὸ νοῦ ὀξεῖαν καὶ εἰς τὸ ὧδ βαρεῖαν. ὁ δὲ ᾿“ρίσταρχος 

κεῖνος τόσσ᾽ ἀγόρευε“. 

Ζνθιουϊοὶ δύ, ΒΟ 161, ἄθπὶ 1686 7, σγϑίομου 416 δ] ] 6 80 Β- 
ΦοΒΟ ρθη Βαῦ, Σὰ ἰΠροσζουμυηρ μονοσάθη: ἀ16 ὈΙβμοσ Ὀϑμβηαθ] θ 

1) αὶ. ᾿υάνιοι, Αὐἱβίαγοηβ Ηοτηθσ. Τοσχι κυ κ 1 180, 
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Ἠαυρίαυ6}]}0 ἀοΓ Οχίοσαον ΕΡΙ θυ βιηθη ἰβῦ πολ γα ον δὰβ ἀθῃ 

ΘΟΒΟ]]Θη ἱπέρρο οσί, ἀδροροη σαγὰ 516 1ῃ ὈΥΒΡΥΪΠΡΊΙΘΒΘΙΘΟΙ ἀπά 

ΤΘΙΠΟΓΟΙ Οἰοβία!ῦ σοη ἄθιη δ ΥΆΒΒΟΣ ἀογ ᾿Εκλογαί Ὀοηυΐχί. 128 ἀΪ6 
Αὐδοϊϑαγί ἀ68 Ἰοίζίοσθῃ Ὀθκαπηΐ ιϑὺ, 8ο αἀἴγίθῃ ὙΥ 416 ηδοβμδί- 
βίθῃδπάθῃ (]οββθη, [8118 810 ᾿ῆγθοη ΟἸδυακίοσ ἤδὸ} ἴῃ οἷμο ΕΡῚ- 
ΠΙΘΥΪΒΙΠΘΗΒΘΙΩΙΩ] ΩΡ ΡΆΒ56η, ΕΓ ΑἸ 6ΒΈ 06 15 ΑΠΒΡΥΆΘΒ ποθι. ΕἾ 
Βϑπηἃ ἀ165 ἴπὰ Βυομβίαθοη Εἰ ἀογ Ἐχλογαί ἀϊ6 Θ]οββοῃ ᾿Εννέα υπὰ 

Εὐρυάγυια, ἄθτοῃ ἰοὐχίοτο σϑυκγζῃ ᾿η ἄθη Οχίογαθσ ΕἸ Ι τ ΥΊΒιηθῃ 

(λυ. Οχ. 11, 10--- 15) πῦον ἄθπὶ Τμθτηπια ἅγυια πὶοαουκοησί. [21686 
6]οβ86 Ἄἅγυια σᾶῦ ἸΠΥΟΥ ϑίθ] ὰηρ 80} δυΐ 1]. 2, 12 πόλιν εὐρυά- 
γυιαν τὰ ὈΘΖΙΘΒΘΗ:; ΜΙ 86ῃ6ὴ Ἰοὐζὺ ἴῃ ἄθιη Αὐβζὺρ δὰ8 ἀθὺ ϑοβίθῃ 
Εογ Ἃ6Υ ΕἸΡΙΠΊΘΓΙΒΠΙΘη 8418 ουνγπβοηί Βαοβίβυρυπρ ΒΟΜΆΓ (88 
τσ ῦρσο Τμοτασηδ ουβοιθίηθη (τῳ]. ἀπ. Οχ. Π 828, 135). θν Ὑοτ- 
ἴλϑϑο. (Ἃ(Ὃ0ὺ0 Ἐχλογαί 88 ἀδὰ5 ΥΥΘΚ ποὺῦὴ ἴῃ ἀθΥ ΕὌΥΙΩ ΥῸη 

ΘΟΒΟ]1Θη, πιο ῦ ἴῃ ΔΟΥΙ Θ1Π68 Ποχῖ Κοη, ψγὰ8 ]θάθγαπι ἀδΖὰ 
Βίϊηταῦ, ἀδίβ 488 ὙΥΟΥΚ, σῖθ ΟὔΘἢ ΘΥΊΘΒΘΏ, ΠΟΟΒ 416 ΟΠ ΟΠ ΠΘΉ ΟΥΤα 
Βαίίο, 818 68 δὰ8 ἄθιη Κυὶ Ἰβοηθη Κοχητηθηΐδυ Ἰηἰθυρο  οσὺ παγάθ. [πὶ 
Βυομβέδθοη Χ4΄ ἀν ᾿Εκλογαί σομότὺ πὰ ἀ16 ΕΠ ΙΔ Ίϑυαθη πΟΟἂ 416 δαΐ 
Αὐτάρ ἴοϊρεπάθ ἋἼ]οββὲ ᾿ζγήνωρ (Αῃ. Οχ. Π 480, 81] 84), ἀθγϑῃ 
οὐδίοσ 161} σοσγν!οἢ ἀθογο  πϑυτηθη πὶ ἄθῃ ΟΣ ΌΓΟΘΥ ΕἸΡΙΙΩΘΥΊΒΙΏΘΗ 
Αῃ. Οχ. 1 18, 28 Εἰ (σὰ 1]. 2, 216) νιθάογκοησί. 16 πούνγθῃα!μθ 
ΕοΙρσογαηρ δῦ ἤὰπ, ἀδίβ 810} 416 ζνβομθη Εὐρυάγυιαν ὑπα ᾿Εκεῖνος 
βίθῃθπάβ Ο]οββο ᾿ἔννέα δαυΐ 1148 2, 96 οὐδοῦ 2, 184 ὈοΖιθύ. ΥΥΙΓΣ 
ΘΥΒδ ἔθη ἀ16 Ὀδιάθη θμοη: Εὐρυάγυιαν 1]. 2, 12, ᾿Εννέα 1]. 2, 96), 

Ἐκεῖνος 1]. 2, 880 υπὰ “υτάρ 1]. 2, 50, ᾿ἡγήνωρ 1]. 2, 210. 
ΥΥΡ Κδμηθηῃ τηϊδ ΘΙΠΙρΡΟΓ Ὑ ΔΕΥΒΟ ΘΙ ΠΟ Κοὶὺ ἔοϊροπάθ Ἐηὐ- 

γ ΟΠ] ΏρϑγΘ1 ἢ δυΐβίθ!]θη: ΑὈ αΒΒΌηρ ὑπβοσοῦ Ηοσηογ- ΕἸ ΡΙ ΠΟ ΙΒΙΊΘῺ 
οὗγα πὰ Απίδηρ ἀ68 ΥἹ. Φδηγμυπάοχγίβ --- Εγνγαι ὑθσαηρ ἃὺ8 ἄθτὰ 
Και 560} - Θχορθυβομθη Κουηπηθηΐα --- ϑραϊξαηρ ἴῃ τχθθσοσθ [6- 
ΘΘΏΒΊΟΠΘη -- ΕἸχοιίθγαηρ ἀΘΥΓ Θ᾽ Π6η 8δὺ8 ΟΠΟΙΟθΟΒΚοΟΒ ἢ -- ὕπι- 
οβϑίαϊ αμρ ἀθύβοίθθα ᾿ῃὰ 416 ΌΤΙ 6᾽η68 μοχῖιΚοη --- Ιῃθἢσβοῃθ 
βίδγα [πὐθυρο αὐ οηθῃ ἀθββθθ] θη --- Βοπυύζαηρ ἀ68 80 δηῤβίδπθηθῃ 
ὝογΚο8 ἀυγοῖ ἀ16 αἰϑ 1] ἔθη 465 ῬμοίοβΌ ΝῸΓΣ ἀγχοῦ ἀϊ6 Αὐυΐβίθ! ]υὴς 

ΘΙΠΘΙ στοίβουθη ἄπζδ} ἀθγαγύ μοῦ ΙΒ η δηπθῃ ὙΠ ΒοΗθη, ἀ16 (ὁ- 

1) ἴῃ αυάϊδηυχῃ γοχϑὶπὶσὺ ταὶϊῦ οἴθθη Κυγζθι Εχοοσρύὺ 88 ΟΒΟΪΓΟΌΟΒΚΟΒ 
ΟΥῃ. 218, 19 υμὰ ἀδῆοσ χη ἀογ Φυθ)]θμδηραὺα Γ᾽ ὈθΘΖοιομηθῦ, 6] ἢ 6 510} 
ποῦ δυῦ ὑπδοὺ ὐοκ ὈθΖιϑδῦ. 

2) θαίβ ἀϊθβθὶθθ βίαύ απ, Ὀθνοσ ἀδ8 Ὑ οὐὶς ἀ16 βοβο  θηἴοστα συϑυ]οσ, χϑδὶ 
Ὅ0}] ἀδγϑὰβ Βοσνοσ, ἀδίβ δ ἢ ΑὈΒομβηϊθ τ]6 ΕἸρίμι, 11, 12---18, 6, 6] οὴθ πὺγ 

ἀυγο ἄθῃ Ηοπιοσγίοχὺ ἴἢγτθ Εγκι ἄστυ βπάθῃ, δὴ ἀδσ πδοὴ ἀδσ Εοἶχο ἀδτ 
[μϑιητηδῖδ το σοη β06110 ϑύθῃθῃ. 
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ΒοΒιοΐθ ΟΟΥ ρτδιητη δ 80} - ΟΧΙ ΚΑ] Ἰβοβθῃ [αὐθγαίασ σόπὶ Υ]. Ὁ18 
ΓΧ, ΤΑΒγμυπαογὺ οἰ μι ρμουταδίβθῃ ἔθϑὑζυβέθ]θη. 

θ).δΐβ σψοπῖρο Δ γζομηΐθ γον Ῥμούϊοβ ἀον Ὑ ΘΥΆΒΒΟΥ ἀοὺ ᾿Εχλογαί 
ΠΟΘΣ ἀ16 ἔγμοϑία Ὀγίοστη ἀ1θ8Ὸ  ΕἸΡΙ ΤΠ υΊϑτηθη Ὀθηαΐζθη Κοηηΐθ, ἰδὲ 
ΒΘῺΓ ὈΠΥΒΒΥΒΟΒΘΙΏΠΟ: οὐᾶροη ὙΠ’ Ι͂ΟΥΠΘΓ, ἀδί8β ΟΠΟΙ ΓΟ ΟΒΙΚΟΒ 
ΠΙΓρΘΠαβ Ὀοπαὐχὺ ἰϑὺ πα ἀαίβ θουμδυαρὺ Κοιμθ ὥρυγ ρου ἄθη Αη- 
ἴδηρ 468 ΥἹ]Ι. Φαμγυπαογίϑ Ὠϊπδὰβ νγοὶϑῦ, 80 ΘΓ Ὑ1Ὶ ΔΠΠΘΏΤΙΗΘΙ, 

ἀδ5 ἀοὺ Ηδυρίΐοι!! ἀοὺ ᾿Εκλογαί πιομιῦ ΒΘ συἱθὶ βρᾶϊου γὺῃ Θ᾽ ΠΟΙ 

ΟΕσΙβύΠομθη Δυΐοσ τοχίαίβε ἀπὰ τὰ ΙΧ. διγβυπάσογὺ ΠῸΥ πϊῦ 76 ΠΘὴ 

ἄγχϑὶ ΟἸοββδγθῃ ζὰ ἀδὺὁ Οὐσδιησηδῦκ, Ζὰ ΝΙΚΟΡΠΟΥΟΒ ἀμ ἀθπὶ βου 

γογοιηὶσὺ σπυγάθ, ἀ16 1ἤσθιη ζϑηζθῃ Οὐδ ΚΥΘΥ π86}} πιοῦ Ἀ]Πη61η- 
Ῥάδββθῃ. «ἴδῃθθ ομυϑύ!οῃ6 ὙΥΟΥΚ ΔΌΘΥ Πα, ψΙ6 Βόμοη Ὀοιμουκύ, ΠῸΓ 
ἀυγοιθ οἴπθὴ ὈΠΠΡΟη Αὐΐραΐξ ἀᾶ5 ΟΠ ΡαΣ ἅϊΐογο Εἰχοογρὺ ἐκ τῶν 
Σελεύκου ἄδτα (ἀθϑοβιηδοκ 861η68 ῬΌΘΙΚαΤῚΒ δηρθραδίβι. 1) 

Ὧδ8 μογιπρσέάσιρο οθαϊἑαὺ ἀον {Ππἰουϑαομυηρ βυθοῦ 1ἢη Κοίπθια 
ὙοΥΆΙ][η18 σὰ ἀοΥ Μί6, ἀ16 108}: ἄϑιλ [686 7 τυβόμθη τπυΐβί6. Μδομίθ 

816 γΘηΙρβύθηβ (88 δἷπ ψοζοιχὺ παῦθῃ, ἀδίβ ἀ16 Αὐϑοὶὺ 86108ι δὴ ἀθγ- 
δ σοη δύο κθη 510} ζ6. πιομῦ δῇ ϑίπθη Αὐΐοῦ ΟὐΘΥ οἷπθ [ωἐἰαγαίυγ- 

ϑαϊδαηρ Ὀοβοδγᾶμκθη ἰδ [8ὖ, ΒΟΠΑΘΙῚ ἹΠΠΙΠΘΥ ΜΊΘΑΘΥ δυΐ 416 Ηδαυρύ- 
ἔγαροθῃ ἀον Βηὐι Κ]ὰηρ ἀΟΥ στο Βοῆθη σΥϑι πη ]Βομθη [ωἰ ὑ γα Γ 
Ζυ ο ΚΕ γί. 

ιν Κὔπποῃ τἱὖ ΗΠΠ}ῖ6 ἀ085 Εὐγιμο]. ραγσαμα τπᾶὰ ἀ68 ὐθη ΌΤΩ 

(απὰ Οπάϊδπαπι) ἈΒη]10 ἢ} ΒΟ γ  ὑνγοῖβθ σουρθῃθηα ΠΟΘ οἷ μθ ζ,8ῃ26 
ΑΠ2881] σοῦ Βδπαβομγ θη δὺβ ἀδγ Ζε1:ὺ ἀ68 Ῥβοῦοβ Ὀδϑἐϊ τη θη, 
Πϑαΐίβ ἀδβ ρϑβοβιθῃῦ, ἰδὲ αγπρομα ουοσάθυ ἢ} πα τοίομθη Αὐξ' 

ΒΟΒ]υ 8 ἐΓ α16 νϑυβοβιθἀθηβίθῃ ΕὟρθη αἀγίοη ]γΓ ἀδγοῃ οΥΒΟΗθη. 

ΑΘ οἷῃβ θἰβθῃ ]οῃθ8, δρμδθθῦβο ἢ} ρϑογαάποίθθ, σγδίβοσο Εἰἰγ- 
ἹΟΪΟΘΊΚΟΙ ΜΙΓα ππ8ῃ πολύ ἀδγαπίοῦ ἥπάθη. Ηδεΐθ δἷμ 8016 }168 Ὀ6- 
βίδῃηθη, 80 διδνίο 68 ἀδσὺ ογίαβθθου 469 Εἰὔγχμοὶ. ραγσασα ὈΘημΐΖθῃ 

1) Εὖτα 1ῃ ἀθυβθιθθη Ζ61ῦ τηϑρ ἀδ8 ἔγ μος Ὀθβρσοοῦθηθ ἐτυμολογικὸν τῶν 
τῇ θείᾳ γραφῇ γνωρίμων ὀνομάτων δὺ8Β ἀθΥ Θοἴπθηῃ Ηδϑυρίβοτι δ ἀθ8 ϑϑίθυϊκοβ 

Βογροδίο]ῦ δοίη. Εδθ ρίηρ ΘΙ ἀΐθβοσ ὙΠ Θά θγοσθοαμρ ἀθβ ΘΟ] ΘΌΚΟΒ ΧΟ] Ὑ710 
ὍΔ ἀοσ βθῖῃθβ θρηθθ ῬὨΙ]ΟΧΘΩΟΘ, ΜΘ]ΟΒΟΥ ὰ Δ ἢ}; σὰ ἄθῃ Ὀθιάθῃ ρ]6 1. }- 

τοι ῖσοη ΟὙδιησηδύικοσηι ΟΥΟῚ υπᾶὰ ΟΥΟΒ ἴῃ Ζχοὶ βου θη γῸὴ ζ81Π2 ψΟυΒΟ16- 
ἄθῆοσ Αὐϊαρσο ΒΜ) 10} Ὀθηυΐζὺ ψυτάθ. Αὐορ σορ 1δτὰ Π8ἢ1ὰ ΑΘΓ 61ηὴ6 ὩῸΓ ἀδ8 

Ηδυρύνοσκ, ἀ6 Γ᾽ μά σθ ΤΊΘΏΓΘΟΓΘ δο τ θη οὐοὺ Εἰχοοσρίθ ζὰν Ηδπᾶ. Εἰῃ Ζυ Ἄ]σ Υ 
Ηδηβου οηΐαπα πὰ ἄθη ΒΡ] ]ο ΒΘ θη ζὰ ΒΥΖΔΩΣ ΟὐοΥ ΑἸαχϑῃἀσθη ΖΟΩ Οἱ πΘ 
ΨΟΥΒΟΒΒΘΏΘΗ Αὐΐόοῦ 808 [μοῦ -- σῖθ Ἀδιΐθ σΟἈ] 2. Β. οἷῃ Οσδιμλδῦκου ἀ 68 
Υ. αβσβυπάοτίβ σι ΒΗουαΡΟ]]ο οἱπθη Κοχημηθηΐαγ Ζὰ ΑἸΚΑ10Β ἁπάθγβ βοθγοίθθῃ 

Ἰόππη 818 δυῦ ατυαηὰ 61η68 ζυἕ]} ]ρ σοξυπάθηθη ἅ] οσθαῦ --- ΟΣ ψαγὰ ΓΣ 61 μ6 

Κυγζο ὅρϑμηπο Ζοὶὺ Ὀθκαμμῦ πὰ οἱἔτς Ὀδπαύχο υπὰ Θηὐβομ νι παθὺ ἀθπη Μ]ΘάθΥ, 
Βοϊιξοηδβιοίΐη, Θθβοῖ, ἃ. στίθος. Εϊσταοϊοσίϊκα. 14 
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τη 5856 η, πᾶ Ὀ6Ὶ Ἰῃπ νγᾶγο 68 βοΐοσέ Κηηί] 0} ); ΘΌΘΠΒΟ πΐβὲ8 68 

γΘἸζϑίθηβ πὶ Βυσμβίδθθη κ΄ 468 ἀδπαϊπαπι ἀθα  ! ἢ} Βογυογίγοίθη. ἢ 

οη ἄθῃ Μάμππουῃ, ἀθσθη Νϑίθθη ρσοηδπηῦ 8:1π4, μαῦ πϑΟν ΘΊ5110} 

ϑαίβοι. ΟΥ̓ΟῚ ΚΘΙΠΘΙ 610 ἘΠ γτ Ο]ΟρΊΚΟΙ γογίαίβθ; βοηβὺ ἰασθὴ Πὰν ΕΡ]- 
ΤΊΘΙΙΒΙ.6Π, ΩΥΔΙλ ΠΊ ΒΟ 6 ΘΟ ΒΥ θη, μοχῖκα πα ΒΟ] ]θὴ 81160ΥΓ Ατὐί 
ΤΟΥ, Θ]ΟΒ6 28} ] γα ΕἸ γηλο]οριθη ΘηἐἸοἸΐθη ἀηα ἀβηοῚ σοη ἀδπὶ 
γοΥαββου 405 Εὐγιμο]. ρασναμη 818 διάφορα ἐτυμολογικά ὈΘΖΟΙΟΒποί 

γογάθῃ Κοπηΐθη: Ἂἀδὺ ΤἹΟΒΟΘΟΥ υχέθι]θηθ Ὑουαθβου ἀθθ Ομ] ΠΌΠι 

ΘΙΩρΡία μα ἵπὶ αἰθρθηβαΐς Ζὰ ΘΏΘΠ ΠῸΓ 61η ὙΥ̓ΘΥΚ 8415 Ῥθβοῃθυβ ΖΌΠΙ 
Ζποοκ ἀοὺ Εἰ γτΟ]ΟρΊ6 ᾿ΘΒΟΒΓΊΘΌΘη, ἀ85 6] υ Κοβ- Εἰχοοσρί, πα ΦΌΤΥ 
ἐγοὺζ βίου ομυβέΠομθη {Προγασθοιθαπρ ἴῃ ἀθη ΕΚΙοραὶ. Πῖ686. οἰ ίοτί 
ΘΓ ἀαγατα 818 485 νου ῖς ἀογὐ ᾿Ετυμολόγοι. 16 ἀαβοβιοηΐα ἀθὺ ψτ]θ- 
ΘΒ ΙΒοῆθη Εἰ γ]ορΊκα Ὀοριπηῦ τῷ ῬΠούϊοβ. 

ὝΘμἢ πὰ ΒΟ Ὸ}] ἀ88 τὴὶῦ ΤΒοορτοϑὲ Ὀθρμηθμᾶθ ΟὈΥΡαΒ 
Υδυα τι ΒΟ ΘΓ ΘΟΒΥ θη 8415 δυο ἀ16 Ηογηθ- ΕἸΡῚ ΠπΘΥἼθτηθη, (68 
ΟΒοΙγοθοβκοβ Ῥβδ] θη - ΕἸΡῚ ΠΟ ΊΒαθη ἀπά, ψ]6 16. ΒΙΠΖυ ρσθ, ΠΟΟΒ 
ΤΊΔΠΟΝ 65. δηάογ ὙΥ̓ΘΥΪΚ ΒΟΎΤΟΒ] γὸπ ἄθιη ὙΟΥΆΒ86 465 ΟΠ ΪΠ πὶ 88 
γῸ ἄθπὰ 468 Θυἀϊαηαπη Ὀδπαΐχέ γαγθ, 80 σονιπηὺ ἀ16 ἔγάμθσθ ῖ- 
τηύαῃρ;, ἀδίβ Ὀ6146 ΘΥΚΘ ἃτὰ φἸθι θη Οτὺ δη δθίδπαθῃ 51η4, ψΟὨ] 8ῃ 
ὙΥΔΕΥΒΟ ΘΙ Ὠ]ΠἸΟἢΚοιύ. Αὐοῃ ΕἿΣ δημάθγο σζαηβομβὺ ν]6]] δ οὐ Ὀθέγθπη θη δ 
Βομδυρύαηρθη ἤπάοὺ 510} 16 χὺ δἷπθ δγνγζμβομίθ Βοϑίδιεραπρ, ἀ88 
γον δ] [18 ἀον ὈδΙάθῃ ΗΠ ἀβοβυι θη 465 θη! πυτη Ζὰ ΘΙ ΠΆΠΠΟΥ πὰ 
2 ΟΥ̓ ὈΥΒΡΥΪΠΡΊΘΙ θη Εδββαηρ, 6] 006 ἴῃ ἄθη ΟἸξαίθη 465 απ πὶ 
Πογνογύγαῦ, δυϊδαϊουῦ 510} ὯΠ8 ἀυγοἢ 61 ὑγϑ 0} 68 ΒΘ]15ρ16]. 

Πογ οά. Βαγοοο. ὅ0 ἰδϑὲ ἅ] ον 418 ἀϊθ ΑἸ βου θη 468 ϑμαϊῃ. 
πὰ ΒΒ. Πρημοομβ Ὀϊοίθὺ ΕΓ ΠῸΓ οἷπθ τὸ γὸὰπθ Αὐβζὰρ δὺ8 ἀ6Υ 
Ηδπαβομυν, ποθ Καῦπη Βυηπάογέ 96 ῃτ ἐγ ῬὨοῦοβ πᾶ 561Π6 

ἀο]ἔθη Ῥοπυῤχίθῃ, πὰ συ ]ομα ν]Ἱθ]]θ ον ποοὴ ἄθηη ΘΥΆΒΒΟΥ ἀ68 
αὐάαϊαπαπι σου], υπα Ιδὺ ΑὕγΕΙΘΟΥ 8418 4160 Ηδπάβομ τ, τσ ]ο μα 
ΒΘ ]41485 Ὀοπαΐχίθ. [16 Εἰηϊθίθῃυπρ 468 Οὐυρὺβ ἰδἰϑὲ ἅῃ8 ἈΪΘΥΓ ἀϊ6 
Ζοιῦὺ ἄδογ ὙουΚΟγΖαηΣ ΔΗ Βμοσμα Ὀοβίμχητηθη. 6 οηθίαβ ΑΓ ἀ6Γ 
Π|48. Ιϑὺ ἀθῃ Ηδῃάβομυ θη 468 ἰδπυϊπυση ( 61 Ομ] γρ ἀπὰ δϑὺ θη 
γουνδπαὺ τὐἱϊῤ ἄθ) γὸὰμ Ῥμοίϊοβ Ὀοπυῤζίοηῃ ΕἸΧΘΙΏΡ]ΔΓ, δ0ῸΓ ἀ16 

ΒΟΒΟ]ΙΘῺ 468 Ἰούζίθσθη σσασθῃ Ὀοίγο ]10}} στρ ομ θυ. Απ ἀϊ6 τϑῖ- 

1) δὰ Ὀθάθηκοθ, Ψ10 υχῃ δηρΎθιοἢ ἀ16 Εχοθγρίθ δὺ8 ἄθσ ἄδθῃι Οοα. Βᾶδγοο- 

οἰδϑηυβ ψΟΣΔ ΙΒ] ροπάθῃ ΗδηἀβΟΒσ Ὁ 1 Θἰηζθίπθη Βυο,δίβΌθη βἰπᾶὰ ὑπᾷ πὶ 
ΜΘ ΙΟΒΟΥ Ττθὰθ ἀϊθ ΑὈΓΟΪΣΘ ἀθὺ ]οββθα ρονγβγύ ἰδ. 

2) Δυὸ ἴῃ ἀδπὶ αυάϊθπύυτη πγγάθη ὙΓῚ 68 ὑμΐου ἄθη τὶ ρθη Ὀθζοίοι- 
πθῦθῃ ΦΌΘ]]6η μάθῃ χηΐϊββθῃ. : 

8) Εὔναβ δπᾶθυβ Ἰἰοσὺ ἀ10 ϑὅίϑδομῃθ δὶ ἄἀβθῃ ϑῃο] θη σὰ Αρο]]οπῖοβ. ὙΥ1Θ 
ἸΘὰ βεβου ἔγῖμοῦ δπαἀθαΐθίθ (Ὑ υμδη4]. ἃ. ΧΙ,. Ὑογβαμαμηὶ. ἃ. ΡΆΣ]Ο]. 1890 8. 406) 

πὰ ΒοΙοκσπαπη ((6 8εδοὶ. ἐπ 4». Ατρ. Εἰψηι. τι. Κοη 6) υἱούς δυθρϑ δ σὲ μαΐ, 
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ΒοΒιθάθῃμοῃ Οὐοη- Εἰχοουρίθ, ἀθύθῃ οἰ πθϑ ὍΠΒ 8680} ἴῃ οἰποῦ Ηδπᾶ- 
ΒΟΥ ἀθ5 ΧΙ. Φδμγβυηδογίβ νου]θχέ, Ὀγαασμθ ἸΘῚ ΠῸΣ Ζὰ ΘΥΠΠΘΙΏ. 
16 Αὐμθῃδὶοβ- Ηδηἀβοῃυν, 6 1080 ῬΒοΐοβ 188, σὰ ποῦ ΘΥΒΘΌ] ἢ 

ΤΘΙΟΠΘΥ 818 ἀ10 ὯΠπ8 δὺβ ἀ6πὶ Χ. Φδμγβυπάογί οὐμαϊίθπθ Μϑποὶ 
νγοϊίοτοϑ Βθβρ161 Ὀδίθ 810} σόῃ βϑὶ υ8ύ, θηπ ἸΘἢ ἄθῃ ΚΥΘΙΒ ἋΟΥ [ἢ 

ἄθιι Εἰὐγημο]ορίκΚοη Ὀθπαύχίθη ΘΟΒΓΙ θη σου ]δββθη τυ ]]θ. 
Ἐπ ϑὺ Θ1Π6 ἰγδυσιβθ, ΔΌΘΥ ὉΠΒΌνΘΙΒθασο ΕἸ κοπη 8, ἀδίβ ΕΓ 

416 Εἰμαϊδαπρ ἀΐθβου σζϑηζοι [ἰ{ὑοτααγραίίαπηρ ἀ68 ΓΧ. υπὰ Χ, Φ968τ- 
Βυπάογί ΘΌΘΏΒΟ ΥΘΥΘΔΘΥΌΙΙΟ ψ16Ὸ ΒΟρΘΉΒΥΘΙΟἢ ρονογάθῃ ἰβύ. ΠδΥ 
τηδομέϊσο ΕἸμῆυί8Β. ἀθη ῬηούοΒ ἀπά 8θὶπθ ϑ'ο  ]ΟΥ ἀπα (ἰθϑι παηρδ- 
ϑθμοβθθη ὥρδίθη, μδιίΐθ (88 [ηΐθγθθθθ 8ῃ ἸὮΥ γογ ρου ποσῦ: ΔΌΘΥ 
ϑογδάθ ἀδάιγοι [1 Ἰῃν οσὺ. 816 δοβσοιρογ- πἀυδίσιθ παπμάξθ 510} 
ἀἴθβθη 5 οθη σὰ ππὰ Καγχίθ ὑπὰ νου ᾶββοσίθ ἀ16 ὙΟΥ ρθη Π86} 

ἔγθίθιι Βθ] θθθη. 50 δὺο ἰπὶ Εἰὐγταοϊορίουπι σοηαίπαμη. θα ἀϊθ 
γουκάγζίθη ΑἸ ΒΟΥ θη ΔΌΘΥ ρογιθίθη ἢθ᾽ἴϑιρο ϑ'διωτα]οῦ ἀ65 ΧΙ]. 7848γ- 
δυπάογίβΒ πὰ ογνγοιξογίθῃ 5160 ὙΙΘΟΥ 858 πρῦθη Οὑ6]]6η. 80. θηΐς 

ϑίδῃη θη, ΟΠ ΔΓ 1Π ΤΆΒΟΠΟΥ ΕΌΪΩΘ, 445 γι]. τηδρηυτη, ἄἀδβ Εΐγιαο- 

Ἰοσίκοη ἀ65. νὩτοίβοη ΟὙδι τ δ ΚΟΥΒ ΘΥτθοη" ἀπὰ 808 ἀἸ68θο πὶ ΤΠ] ΘΓ 
416 μεγάλη γραμματική υπὰ γἹο]] 6] ΒΟΠῸΠ γΟΥ 1ἢΥ ἀ85 ὙΥ̓ΘΥΚ ἀ68 
ΒΟΖΘΠΒΠ ΘΠ ΖΟΠΆΓΆΒ. 

Ἰτοσὺ ᾿πϑα πιομὺ ἀθτ 1 ᾿ϑαγθηθαπμαβ οὐ ]ύθπο Κοχωσηθηῦασ σὰ αταμᾶθ; 68 ἔθ] ὐ 
οἷῃ Βοβίδμαίθι ἀθββϑὶ θη: ἀδγ ἰδὲ ἀθν Εϑϑὺ ᾿τὰ Βαοβίδμπα νο]]δίδπάϊσοσ Ὀονδγῦ, 

ΔΡΟΥ ἔγολ ἢ πιοδῦ ἱπ ἀ6Υ ὐϑρυπρ] μου Εδββυησ. Βογοϊηθημ, ΘΙΟΠΟΣ ἀ16 
ἀὀρβορομμοιΐθῃ ἀθ8 Εὐγιμοϊοῦοθβ ποὺ} ποὺ Κοημθη Κοπηΐθ, μαὺ ΘΒ θη, 

ἀδίβ τ δοθθα ἀθτῃ ΕὐγτλΟ] ΚΟ πὰ θη 8] ὕθ Κοτμησηθηῦασ Θ᾽ }0 ΒΘῺΣ Ἰυηρ6, 

ΒΡΥΒΟΒΙΣΘὮ ἀπ οβοιοκίθ, ἐπα Θ'ΔΟΒ ΠΟ μΘα ταϊπἀογσοτίρο [Πογαυθοιθαμρ 4 6886] θα 
ορσὺ. Μδῃ πιυΐβ, ὑπ 5810 ζὰ γογβύθμθῃ, ἀϊθ διυΐδογβὺ Ὁτη λη συ ἤθη β΄ μο] θη Ζὰ 
Βοδβιοᾶβ ουκοη υπὰ Τάρσοη Ὀοίγδοδίθη; ἀθὺ δυΐῇ ῬΓΟΚΙΟΒ ζυγοκρομθμπαθ Β6- 

βἰδυάς61) ἀθυβοὶ θη πα σχολὺ Ἰἢτη 8168, 718 ΒΡΥδ ἢ] 160} σοσχαπαῦ ὑπὰ 880} } } 0 ἢ 

θἔνγαβ ψϑγύνο ον ἰβὺ, ἔθ} ἴῃὰ ἄθι Εἰ] ορΊΚοι νοὶ ]δίδπαϊς; ἴῃ ᾿ἢτα βπαοῦ 810} 

ΠῸΣ ἀ16 ΒΘΥΖΙΟὮ ὑπ δοβιοκίθ, ᾿τὰ υϑβθη  ] ]οθι Ῥϑγδργαβύβοβο, ἔγ  ὈΥΖΘῊ ] 1860} 

ΒοΒΟΙ Σθητηϑ886, 6] 0.6 ἱπ ἀογ γυϊσχαία ἀοσ ϑοβο]θη χὰ Πηχθοδῦ ταῦ 76 μθτὰ γὙϑὺ- 

Ὀυπᾶδῃ ἰϑὺ; ἀϊθ86 ΔΌΘΥ ἰδὺ ἔτ ΕὐγτλΟ] οσ οι ΘΥΒΘΌ]1Οἢ νο]]βίβπαῖσογ (2. Β. ἴῃ ΟἹ. 
᾿Δλέα, ᾿Δλεξιάρη, ᾿Ανόστεος, ᾿ἡπὸ πεντόζοιο, Λιαρόν; ἀϊθ Ζυδβαχητλοηβούζαηρ ὉΠΒΘΓΘΥ 
ϑομ ] 16 Ζοίσθῃ 2. Β. ἀϊθ 6]. Σπερμαίνειν υπὰ Κασίγνητος). 88 ἰθὺ πΙομὺ ὑὰ- 

ὙΠΟΒΟΩ, 611 ΜΓ ἴῃ ἀθη τη ρτ ῖο μοι Τοχὺ- ΑΕ Βσα ρθη Ὀ61Ὶ ΑΡΟ]]ΟΠ108 ἤαϑὺ 
ϑίομον, Ὀθὶ Ηϑδϑιοὰ ἀοοὴ ποοὰ δηπὅμογηα Ὀδβύϊτωσηθη Κὅμῃμθη, ψ10 σχαῖῦ νγΚ] ΘΟ 

ἀδθ ὙΠ. υπὰ ΥἹΠ. Φεαβτμυπάοχί, ψοίομθη ἀ16 ϑοΠΟ]ΘΥΘΟΘΒΊΟΏΘΩ ἀρ  ὮΓ 
ἈΩσΘΒὄγοη τηὔρθῃ, ἀϊα Ὠιομύοσχίθχίθ υϑσάογθθαῃ μδὲ (νρ]. Ὑ ΠἸαχιουῦζ, ΑἸΒΟΒΥ]ΟΒ᾽ 

Οτθϑῦλο 1 3. 148 4). Εν ἀϊθ ΤὨθοροῦϊθ Ἰοὺ τ ΣΚΊΟἢ οἷ αἰΐου Κοχητηθηῦδυ 
γΟΥ, υπὰ ΖΨΔΙ ἀθγβο]06, ἄθθβθῃ ὑηρθσηθὶῃ Υ16] αὔὕγξεσογο ιθϑύβ 1πὰ ἀθῃ Ηδπηά- 
ΒΟ τ ἴθ ουμαι θη βἰπᾶ, ΚΞΘῺΣ βίαι στοὰ ἀοΥ Ὧπ8 ὈδΚαπηΐθη Εδβδαηρ ΘΟ μΘα 
ΟΤΘΥ ἀϊ6 ΝΙΚΘΠάοΥ- ΒΟΒΟ] Θὰ ΔὉ, ΒΘ ΘΙ ἀ16 ΘΟΒΟ]1Θὴ Ζὰ ΠΥΚΟΡΏτοα. Εὔγ 

ϑορῇοΚ]θΒ υπᾶ Αὐδίορμδμθβ βἰπὰ ἀἱθ τ]ομύϊσϑῦθα Βθῖβρ161]6 ἔγῦμοΥ ραμθΌθῃ, 

γα]. 8. 48 υπὰ δὅ. πὸ 



ΥΙΒΆΤΕΝ ΚΑΡΙΤΈΙ. 

ΑΒ ΕΤΥΜΟΙΟΟΘΊΙΟΌΜ ΜΑΟΝΌΜ. 

1)848 ἰδῆσψο Ζϑιὺ ΒΙΠαΌΤΟΙ 8116 Ὀοκαημηίο Εἰ γυη ο] ορ]ουτη ΤηδρΊ πὶ 
Ἰορὺ Ὧη8 1ῃ γϑυ ]  π|ϑυηϑίβιρ ποι ζοη Ηδηαἀβομσ θη σου, ἀθγθη Ὑ 6Γ- 
ΖΘΙ ΘΠ 58. ἀοΓ Βϑαυθι ΠΟ] δ ΒΑ]ΡῸΣ ἀθη Απέδηρ Ὀ1]46η τηῦχο. Αοδί 

᾿ΟΟΘΙ668 Β1π4 ΙΓ ὈΙΒΗΠΘΙ ὈοκΚαπηῦ ρσουγοσγάθῃ, ὨΒΙΆ]ΟΗ: 
Μ --Ξἰ Οοα. Μαγοϊδηυβ ὅ30, Ὀομαΐχζὺ σορ Ἃἰδιϑίοσα πο Μιύ- 

[οι] ρθη στο ορού. 880᾽ ΒΙδὐίου βίασκ, ΒΙαὐγαυσα 25,0 »« 10 οπι, 
ΘΟΙ ΣΙ ἴαμα 28». 14 οἴ. [245 Εἰὐγιμο]ορΊΚου υτηξαίδὺ ΕὉ]. 4 18 
312. οῃ [Ιοὐχίθδη υδίογηιο ἢδαὺ οἷῃ ϑ'οθγοιθου ἀ05 ΧΥ͂. ὅ8}τ- 

Βυπάογίβ συροΐάμι. ΑΌΘΥ δὰοῃ ἀθὺ αἱΐβ Τ6}} ἰδ πιο Θ᾽ ΘΙ ]16}. 
Πογ Βυοββίαθε “' ΒῸ]. 4--ἨΟἿ ϑὺ γοῃ οἰποὺ Ἠδπα δὺὰβ8 ἄθιῃ Εἶπὰθ (68 
ΧΙΠ. Φαβγμυπαάογίβ πδὸ ἢ ΘΙΠΘΓ ζ38η2 ἈΠαΘΙΘΏ Ὑουρο 818 Β- Ὁ 
Εν]. 68----8΄.2, 416 ΠΔΟῊ ἀογὺ ΘῸ 5 εσιρύοι. σοη Αμὐβῖσηοβ ΝΟ ΚΟΡ]ο8, 

ΑΡΥΙΖΘΩΒ ἢ ἀρυβοι ρθη Ζοιῦ, ρ ΒΟΥ Όθη σγυγάθη. [26 ογβίθ Τ61] Ὀ6- 
σιπηὺ ΕὉ]. 4, ἀρχὴ σὺν θεῷ τῶν ἐτυμολογιῶν (ποζὰ 61π6 Ηδμηα (68 

ΧΥ. Ὑδογμυπαογίβ τοῦ σουΐδα [ἰσίο) Πόϑεν ἄλφα; παρὰ τὸ ἀλφῶ. 
ΠῈΣ ὡζυοῖΐθ οπάοὺ ΕὯ]. 812. ψώχοντες λεπτύνοντες. ξήτει τὸ ὦ μέγα 

εἰς τὸ τέλος τοῦ ὃ μικροῦ. Βοάδηῃ ὥσπερ ξένοι χαίρουσιν ἰδεῖν πα- 

τρίδα, οὕτω γραφεὺς γέγηϑε βιβλίου τέλει, ἀδηδοὴ ἐτελειώϑη ἡ παρ- 
οὔσα βίβλος διὰ χειρὸς ἀνθίμου τοῦ ἀφυοὺς τοῦ νομικοπούλου. ὁ 

ἀναγινώσκων εὐχέσϑω αὐτοῦ καὶ τοῦ κυροῦ γεωργίου τοῦ πολλὰ 

χρυσία δόντος εἰς τὸ γράφειν ταύτην. δοῃ ποϊΐογο ΒΘβι ζθῃ 
Κθῆμθη ΜΓ 1) Μδῃυοὶ Με]ϊ, υῳὶ]. Εο]. 380": μανουὴλ τοῦ μέλη 
ἐστείχησεν φλουρία ε΄. 2) Ἰμδάάδοιυθ Ουϊγπαβ, νρ]. ΕὉ]. 1: Τρααααοὶ 

φμγιὶ ἴοι αοοίογιδ ἴδον ἰδία ἐτυμολογιῶν φιοηιν ορυὶ αὖ Εριαμμοῖε 
Μοῖξ ργο ἀμοαξὶδ ͵λΤῪψ. 8) Βοββαγίοῃ, υρὶ. ΒῸ]. 1: 1286γ οἰψηιοϊοφίαγι 

1) Ἐπ Ἰὔἄηροτο Ηδῃὰ μαῦ ΒΙΘΥΉΒΟΒ ἴῃ ΘΙΏΘΥ ἴαϑὺ σζ8ὴ2 ζογϑισίοθη πΐοτ- 
ΒΟ τὸ τοιοῦτον βιβλίον ἐμπεριφέρει ἕν τισι γράμματα καὶ συλλαβὰς κατὰ 

σημαινόμενον ἄδηλον τῷ ἀναγινώσκοντι (γῃ}. 418. γοττοᾶθ 4) ΑἸράθοα ἅδθεγ 

τοῦ οἱῃροίσασθηθ Κοχγοιίσθῃ ρσοχηδοῦ, ἀϊ6 Σοῦ ΠΥ χὰ ΘηὐΖι θυ βὲπά, 



ΕΤΥΜΟΙΙΟΟΘΙΟΙΜ ΜΑΟΝΟΜ. 9218 

»6Υ αἰρμωδοίμην Ἠιοιδ 10. (αν. Τιδομίαηὶ. --- λεξικὸν ἐτυμολογικὸν 

ἐμοῦ βησσαρίωνος καρδηνάλεως τοῦ τῶν τούσκλων. ἢ) 
Ὧγοι σποιύοσο Ηδπαβοιυ θα ὈΠάθη οἷπθ οἰ πῃ  ΠΠομ6 θοΘηβΊοη, 

ΠΒΤΉ]ΟῈΒ: 

Ν -Ξ Ραγίβ. συ. 2604, Ὀθηυΐχὺ νο Οἰδιϑίογα, Ῥδρι θυ βδη βου 
ΒᾺΒΞ ἀθὴη δῆτο 1218, 160 ΒΙδῤίοΥ βίαυι, Βἰαϊίγαυσα 26 »« 16,ῦ οπι, 
σου γα 20,0 »ς 14 οτὰ, σὰ Απΐδηρ γϑγβυϊπημθ]ύ. ΕΠπὸ ΑΘ] άἀυην; 
σιορὲ Οπιοηὺ 1 οϑιρεν 5 ο5 Ἠιαη δον 5 ἀαἰέθ Ταῖο] [Χ]. ΒΕ]. 1 Ὀο- 
σὶπηΐ ἔλλησι καλῶν ὕστερον ἀέϑλιος (Ξε 2ῦ, 88 85γ71}.), Εο]. 160: 
δηαοὺ χαἱὐ ΟἸοββθη δυΐῇ ψω. 6] ὴθ ἢ Κγυουζῆρυγ ροβο ΓΘ Όθη. 51πα. 

ΤΠπι| 816 βίθῃθη τηἱὖ γοΐοῦ Τιπίθ ὦ Χριστὲ βοήϑει. Ἰησοῦς Χριστὺς 

νικᾶ. τῶ τελειωτῆ τῶν καλῶν ϑεῶ χάρις. 16 Ἰοὐχίο ΟἼο5886 1ϑὺ ψῶ, 

816 ϑπάρὺ ταῦ ἀθη Ὑοχγίθῃ καὶ ψωλὸς ὁ κχεκαυμένος δαλός. ϑοάδπῃ 

ἐτελειώϑη τὸ παρὸν βιβλίον διὰ χειρὸς ἁμαρτωλοῦ ἀϑανασίου ἀμο- 

νάχου (πρωτομονάχου Ὁ) ἔτους ςῴπα΄ ἐν α΄ μηνὶ ἰουλίω ἡ ἡμέρα 

σάββατον. Ἡϊοταπέογ παῤ δπάθσεγ Τίπίθ τὸ ὦ μέγα στειχεῖον (80) 
τέτακται μετὰ τὸ μικρόν. ΤοΓ Οοάοχ ᾿ϑὺ βθὴγ Κἰθὶπ ὑπὰ ὉΠτοροΙ- 

ΤΊΒ 5105, ᾿οΒο 6 θθη: 416 ἰωριητηαίδ πϊὺ σγοίου ΤΊιηΐθ. 16 ΖΔ }]]ΟΒΘη 

1) θὰ ἴπ ἄδπ ξοϊροπάθη Ῥχοθθδυοκ πὺγ ἀοὺ ογβὺθ ΒΟΘΧΘΙΌΘΣ πὰ 416 Θγβὲθ 

ΒΘΟΘΏΒ:0η 468 Ὅσο 8 σὺν Παγβίθ]υηρ Κοτηταῦ, σ6ΌΘ ΙΟἢ ὨΙΟΥ͂ 6'ὴ6 ῬΥΟΌΘ 808 
ἄστη ζυγοιΐθη Τ 1], Θ᾽ 6 1Οἢ ΔΘΥ ἱτηηλον 1] 8 Ὀοτγαϊύθη (δα Ηθγτῃ σοῦ. Ε. Βοίμθ᾽Β 
γοσάβηκο. ΙΘἢ τ ὥ]6 ἄθῃ ἴῃ ἄθπι ΕἈΚΒίσαΣ]ο ἀθ8 Πουυ ]] 1 η8 61 Οδἰβέ, ΘΥ ἢ 8]- 
ἔθδηθῃ 161} 672, 26 ἐπειδὴ πάλαι Ὁ18 618 Επᾶάθ υπὰ ρσοῦὺθ ἀ16 Κο]]αΐζοη σὰ 66818- 
ἔογάβ Τοχί: 672, 28. λέγει 6} 0. 80. ὁ γραμ. 6} πΙομύ. πίνακα ἐν 

οἷς ἦσὶν. 82. ἐποίησε 8δ. ἠδύνατο Δ8Β1. συμβόλον τὶο ὙοΒδβ. ἃ. αἰαϊ8ῇ. 
ἐπὶγέγφραπτο πὶο γοΒ8. 89. καὶ πινάδης ἴΘ]Ὁ, ψ16 Ζυπϑομϑῦ τ θοσν. 42. ὁ τὴν 
πίνα 48. οὖν 6} ψὶοὸ Ποῦν. 46--48. καὶ ἐπενϑέσει Ὁ18 ἐκτάσει τοῦ ἴ πινύσκω 
[6], ὡς γίνω γινώσκω. δ]. συνετός" ἐκ τοῦ πινύω πινυτός καὶ πλεονασμῷ τοῦ 1 
πινυτός δ. Πίνω (],ϑταχαδ) ἔθ] δ ἐκ τοῦ πίω δ6θ. ὅτι τὸ ᾿ μούνου ἐκτείνει 
τὸϊ Ἀδὄδ8. ἱλιάδος ξ πο καὶ ἐκτείνει καὶ συστέλλει. 678, 2. πῶς πῶμι 
(ἔν πῶς πίομα) αἷμα πίοντες καὶ πίον τ᾽ ἀκέοντό τε δίψαν. 4. Πίπτω ἐκ 

τοῦ - τὰ εἰς πτῶ (οπο γὰρ) 9. ἀλλὰ καὶ τὸ φίπτω 11. εἷς τὸ τ ὡς ἐκ τοῦ 
ὅὄπτω 12. πίπτω [6810 τψῖθ ἴθ θοσν. 14. ὠνόμασαν 16. ποιήεντα τΥἱομίϊς 
19. ΩΔο} πίσω οἰηροίαρὺ μέλλοντος 20. λέγει ὁ τεχνικὸς (21. φησὶ [68] ψΜ]6 

Ῥοσν.) 22. δίρης ὕδως 28. πίσει] πίσειε εἰπεῖν] εἶπεν (ἀδ8 [ο]ροπὰθ εἶπεν 
ἴ6}10. 286. πτίσαι] πίσαι 27. Πιτός᾽ παρὰ τὸ πίϑω γίνεται Πίστεα παρὰ 

τοῦ πίσω μέλλοντος 84. καὶ τοῦ ἃ εἰς τὸ ὕ 6}, ἃτὰὶ Επαθ ἡ αἰτιατικὴ πί- 

συρας τυροῦάρσί, να]. οτν. 86. ἀπὸ τοῦ πέτω πιτνῶ [68}} 88. ἧδῶ δῦ΄: - 

ἀδμη 818 ἤϑθὺθ 6Ἴ]οββ Πίτυς ἐκ τοῦ πίπτω κατὰ πλεονασμὸν, νῃ]. 8ϑ ἀντιστί- 
χων 41. Πιτύεια (ἂν Πίτυς) Ὡδο κέδρος ζυροίαρσι πίτυς υπαὰ ομπθ Ο]οββθῃ- 

δοϑαὺζ πιτύεια ἄκρον 46. ᾿ἡπολλώνιος ἴδ} }ὺ 47. καὶ ἐκβολῇ 48. μεταϑέσει 
ἀρχούσης φανεροποιῶ᾽ λέγεται (λ") ἐκ τοῦ φῶ τὸ λέγω τοι; Φιλόξενος ὥσπερ 
ἐκ τοῦ φῶ δ4. καὶ νοῦ πλεονασμῷ ἴ68}0 δῦ. λέγεται ἔ61]}8 ὅϊ. Πίφιγξ. Ὠ1]ϊ6 

β6] θϑέδιμαϊγα 5 6!]ὰηρ ἄθσ Ηδμάβοισι ἰδῦ Δαοἢ πο} ἀΐθβοῦ Κυσζθη Ῥγοῦθ ΚΙΔΓ. 



214 ΕΤΥΜΟΙΟΟΙΟΌΜ ΜΑΟΝΟΜ. 

ΑΡκΚἄγζυμροι, ὑϑ]οῃθ ἀοὺ ΘΟΒΓΘΙΡΟΓ Ζυπᾶσμβὺ δὰ8 8616 Ὁ ὙΟΥΪΔρῸ 
ΒΟ σοιηδὶὺ μὲ (ΝῚ, μαὺῦ ο΄ πδοβύγαβ ἢ 8561 08ὺ δ ΐξζυ]ὄβοη υϑυβασεὺ ἀπά 
ταὶϊῦ Δπάογον ΤΊηὐθ Β61η6 Ὑουτη αὔθ σθη οἰηροίτασοη (Ν᾽). 80 βὐθαὺ χ. Β. 

84, 8 ἢν ᾿Ζτρείδη σ|ὶ0 πὶ ογν. ἃ: ἀοΥ ΟΒΤΘΙΟΥ τηδομίθ Ὡ8Οἢ- 

ὑγάρ! ἢ ἀδΥΔῸΒ ἁλοὺς Θαϊδίογταα ΚοΙδέϊομ ἀθ8. Ν σιοοὺ ἰαβὺ ἅθοτγδ)]} 
ἀϊ6 Κογγοκίυσγθη ΝΥ 488 Ὀγυβρυδηριομθ πὰ ἰϑῦ ἀδθοῦ ταὶϊξ Ὑοσβιοιὺ 
Ζὰ Ὀαπαΐσζοη. ΕἾ ἰϑὺ ΕἮΡ τ] 1ὰ ἄθπι ἐοΪροπάθῃ Ῥυοροδύϊοκ γο- 
ἰγούθυ ἀἸ θοῦ Κι]4589. 

Ο -- (οἄἁ. θοτν]δηυβ Βοα]οίδηυβ Χ 1. 1, 2, Ὀομυΐχὺ σορ (Τα]8- 

ἴογὰ. Ῥουρδιαθη δ ἀΒο σ Ὁ ἴῃ ΕὉ]1ο, 291 ΒΙδ οΥ βίαγκ, δα ί[βοσγογαθηΐ- 

ΠΟ 26] οἢ, ἀοοῖ ταϊὺ υἹθ]οπ ΑΡΚαάγζαμσθη (ΘΟ ΤΊ ΘΌΘπ, πὸ Ηθττῃ 
Ῥγοῦ. ἴωοορ. Οομηβ σάνιον ΜιεδΙ]αηρ οὐϑὺ ἴῃ ἀθγ Βθῃ δ ββδῃοθζοιὶ, 
ΔΌΘΥ δυίϑογϑὺ ρψοίσγοα Π80 ἢ οἰποὺ γουαρθ οὗνγα 468 ΧΙΠ. Δ Εγμαπάοσχίβ 
ΒΟΉ σΘηια] δ. ΑὙΟῊ ἴῃ ἸὮΓ ἰδϑὺ Βυομδίαβθθ “Ὁ πὸ Ο ροβίθ] υπά 
Ὀ]4οὺ Ψ᾽ ἀθῃ ϑ'ο]αίβ. ἘΠηΐσο ΟἸοβϑθη δαίίθα Ηθισ ὈΙγοκίοσ Ττθὰ 
πηὰ χοῦ. Οομῃ ἀ16 Οὔ ΕΓ τοῦθ ΠΟ Ζυβθηθη. ἡ) 016 1μϑιητηδία 
Βύθῃθῃ ἴῃ ἀ6Γ ομθὶ 8δπὶ Βδπά: 'ἢγ Εδῃ]θη ἰδὲ ἵπὶ Τοχὺ μὰν ἀυγοὶ 
ΖΘΙΟμθπ δηρθαάθαΐοί. ὈδΒΘΥ ἰδοὺ ἀθγ ΑΡβομη 15, 21  'ὰ Ὁ 

ΕῸ]. 285 χωρὶς τοῦ ϑαμά: ἁμάδα. τὴν ναῦν αἰσχύλος: ἐπιρρηματι- 

κῶς (αὶ Βαπά ἁμάδιος) ἅμα τῷ προσελθεῖν᾽ ἀπὸ τοῦ ἅμα ἁμάδιος 

παράγωγον διὰ τοῦ διοῦ καὶ πολὺς ὁ τοιοῦτος χαρακτήρ: “7 ὃ τὰ 

ἀργ (αταὰα Βαπὰ ᾿“μαδρυάδες) κτλ. ἀπά ἀογ ΑΡβομηϊ 16, 61 Ε΄. ἰπ Ο 
28" καταμαϑεῖν. μεϑόδιος: πόλιν δέ τὲ πῦρ ἀμαϑύνει" κατὰ μικρὸν 

δαπανᾷ ὅ ἐστιν ἄμαϑον καὶ κόνιν ποιεῖ: ἀμαϑῶς ἔχειν (ἢ δπά ἀμα- 
ϑαίνειν): ἀμαϑὴς: σκαιὸς καὶ βίος (80): ἀμαλδῦναι: κακοποιῆσαι, ἀπο- 

κρύψαι εἰς ἅλα δῦναι: ἀμαλκιεῖν: (Βαπὰ ἀμαλκιεῖν) τὸ μὴ ῥιγοῦν: 
ἀμαλλεύειν: δραγμεύειν καὶ ἀμάλλιον σχοινίον, ἐν ᾧ δεσμεύουσι τὰς 

ἀμάλλας, τὸ νῦν οὐλόδετον: ἀμαξιτὸς: ἀμάξαις διοδευτός: παρὰ τὴν 

ἄμαϑον (Βαπὰ ἀμαϑύνει) ἀμαϑύνειν τὸ ἀφανίξειν τουτέστι τὸ εἰς 

ἄμαϑον διαλύειν πόλιν δὃὲὋσ πῦρ ὃ μαχρὸς (ὅτι Βαπά ΄᾿ ἀμαιμάκε- 
τος) ὕμηρος κτλ. 

ἴῃ Ν ομπίβρυιοῦ ἄθπι ογβίθῃ ΑΡβομηϊὺ χωρὶς τοῦ ϑαμά: ἀμά- 
διος ἀμάδα τὴν ναῦν αἰσχύλος ἐπιρρηματικῶς ἅμα κτλ. Ῥοπὶ χυγοϊΐοη 

κακοταμαϑεῖν" μεϑόδιος: ἀμαϑαίνειν πόλιν δέ τε πῦρ ἀμαϑύνει κατὰ 

μικρὸν δαπανᾷ ὅ ἐστιν ἄμαϑον καὶ κόνιν ποιεῖ: ἀμαϑῶς ἔχειν: ἀμα- 

1) Ὠῖο ᾿μϑβαηρθῃ ἀοΥ ἄθδυϊροι ρο06 10} πϑορ Οἰαἰβέοτα, πὰσ Β8 06 10} πιοδῦ 
βονσαρσὶ 08 βϑίποιη ϑομνγοῖσοι βΟΒ]88θο Ζὰ Ζίθμθη. Π΄᾽Ά6Ὸ ΗδηαβοΟ ΒΥ]; βέδτηπιὶ 
818 ἄθτη Β6β1ὺ ΤΟΥΘηΖΟῸ Τμογθησίβ (λαυρεντίου λαυρεντίου ἐστὶ βιβλίον). 
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ϑής σκαιὸς καὶ βίαιος κτλ. ἀμάξαις διοδευτός: ἀμαϑύνει" παρὰ 

τὴν ἄμαϑον ἀμαϑύνειν τὸ ἀφανίξειν τουτέστι τὸ εἰς ἄμαϑον δια- 

λύειν: ἢ (ἄθια Ζϑιομθη δηὐβρυιομῦ δὼ Βαπά " ἀμαιμάκετος) πόλιν 

ὃδ ΄ πῦρ ὁ μακρὸς ὅμηρος κτλ. 
Πεαΐῖβ θοιϊάθ Ηδπαβομγ θη δὰ ἀθηβοίθθη Ατομβοίγρυβ ζυγοκ- 

θμθη, γϑομθα Ὁ ΓΘΙΠΟΙ ]ΘαουρΊθ οὗ, 1ϑὺ ἀδηδο ΤΟ] Κἰαγ. ΕἸ ΠΘ 
ΘΟ γοβ θυ ΒΒ ΠΟ ΒΥ ἀ05. Ο 180 

Ρ --- (οάἁ. Εἰβοου θηβι5 ἊΡ 11 11, Ῥαριου μη ἀβο γι ἀ65 ΧΙΥ͂. 
ὐδβυμυπαογίθ, 8658 ΒΙβύίοΥ δία, ἄθσθῃ ογβϑίδ ὑπᾶ ἰοὐχίθ ἀυσοὶ 

Ἐδυσβύρκοιῦ ἀπα ὙΥΥταΐγαίβ βογ ρο] θη ΠΌθη: ΒΙ]αἰρτδίβο 24 »« 
16,0 ἐπι. Ζὰ ᾿Απἴδηρ νογβϑυϊιημηοὶύ. ΒΙαύὺ 1“ Ζ6110 1 Ὀοριπηὺ [οὐ]- 
δέποτε ἀπὸ φωνήεντος ἄρχονται οἷον στέγη κτλ. --Ξ 1, 89, 88 
ΕΣ γτο]ορίκου Β0}]1οἰϑὲ ΕῸ]. 254" (πδὸρ δηάθγου, Ἰηρθσοῦ ΖΒ] υηρ 

2617) ταϊῦ ἀοὺ 6Ἴοβθα ψῶ υπά ἄθη ογίθῃ ψωλὸς (80) ὁ κεκαυμένος 
δαλός. Ἠϊοται ο]σὺ γοὰ 8πάθσοσ Ηδηα οἷπθ Ἰᾶπροσα ἀπραρο ἄδου 
ἀϊ6 Βορίογαηρ ἀθ8 Καϊβοῖβ Αμάσοηῖκοβ ΠΠ (νρ]. ΜΉΠ]ον, Μαριιβογῖα 
ΟΥΘΩ5 δ δι. 485). )΄ιι6α Ηδῃαβομυ εν δῦ ΠΟ ἸὮΓ ΜΟΪ] ΥΟΥ θὰ 
ὅδῃν 19890. σεοβοβτθΌθη. 

ΝΈΟΙ Βυομδίαθθῃ Α΄ [ο]ρῦ. 5. ὅ1" σοῃ ογβίοσ Ηδπα τοϊῦ Ὀ]ΆΒΒΘΙΟΣ 
Τιηΐθ οἷθῃ Ναοβίγερ ᾿ἥγχυρα᾽ πόλις Γαλατίας οἷο. (ἀΘηΒ6] ρθη ΝβΟΙ- 
ἔχαρῦ Βαὺ Ο 'πὶ Τοχῦ), ἄδπη τοὺ Ποσαχῶς ὁ βίος" πενταχώς" βίος ὃ 

χρόνος τῆς ξωῆς α. 8. σπσ. ([610 Ο). Ῥδηπη Βῆτα: Β τὸ στοιχεῖον ὅτι 
δευτέραν ἔχον τάξιν ἐπιβέβηκε τῶν λοιπῶν (πὶὸ ΝΟ). ἴῃ ἄθπὶ ΑΡ- 
ΒΟ 1, 21 5δπητὺ Ρ τὸ Ο σοῦδὰ ἄβρογοὶη: ΕΝ ἀἋθηὴ ζυοιίθῃ 
ἔθ] 6 τ]Γ Κο]]α  ομθη; ἋΙἸΘΒ6]Όθ6η. ΓΘΙΟΠΘη ΠῸΓ Ό18 ΖῸΓ (ἼοΒΒ6 ᾽ἥμα- 
ξόνες; ἸΟἢ γνογάδηκθ 816 ἀογ αἴϊα 468 Ηρθυσῃ Ριοῖ. Βοίμβθ. )16 γοτσ- 

Ἰασὸ ΕΓ Ο αμπ  πιομὺ 861η, ἀ(α ᾿πϑηγίδοιῃ Υγογίθ, ἀ16 ἴῃ Ο ο6Γ- 
Βαϊίθη ϑιπα, ἴῃ Ρ ἴθ ]θη, οὐϑθὺ Ρὶ 81|16]5 ἀυγοῆ βἰπηϑίδσοηαθ γ6τ- 

Ἰοβαηθη οηὐβίθ]ῦ 1ϑὺ. ὅὃὅο ἔβθῃ]θη Ζ. Β. ἴθ 6ἼἼοββο ἥγχυρα 184, 817 
ἀϊο Ὑοτία καὶ ᾿“ριοβαζξάρνης. Ν Βδηρὺ ΘΏρΟΥ ταῦ Ο 815 ταῦ Ρὶ σχὰ- 

ΒΘ. [0)΄᾽΄6 Ηδπάβοδυ τ ἰδὲ δαίβογοσγαάθηἑ!ο ἢ ΒΟ ] θοῦ ρΘΒΟΒΥΊΘΌΘη 
πα Οὔπθ 16468 Ν᾽ ογβίδ η}8 ΘΓ νου ἄρ] μθη  ΟΥ]αρθ πδοη ϑιη δ] ῦ. ) 

Παρορθη νγϑ ἤθη ΘΥΒΘΌ]Οἢ 80: 
Ο --- Οοἀ. Μαγοίδηυβ Ααάιύ. ΧΙ ὃ, Ῥαρι θυ ϑη ἀβουν δὺ8 ἄθιῃ 

1) οπ θἰπθῃ Ζυγθ θ ΕἸΒΟΟΥΒ]ΘῺΒ18 ἀ 6880] θη ΘΥΚΟΒ δῦ πὰ ἀδβ δτϑὺθ 

ΒΙαἴξ ὩΟΟὰ ουμαϊΐθη υπᾶ νοῦ Υ᾽ 1. 4 δηροθυπάδη (νρ]. ΜΊ]]ΟΥ Ρ. 184): 68 Ὀ6- 
αἰπὺ ᾿λλφα᾽ τὸ στοιχεῖον᾽ παρὰ τὸ ἄλφω υμὰ οπαοὺ, τὶ ΜΈΘΥ ΔαριθὈΐ, τοί 

ἀον ΟἼοθβθ Ἄβαλ, ἴῃ ψΘ]ΟΠοΣ Οὐοι οἱδοτῦ πογὰθ; ἀ168 μϑβοβθῦ ΒΙΘΥ ἱπ ἈΘΙΏΘΙ, 
Εὐγτλο]ορΊΚο, ΤΟ }] Δ Ό6Υ πὶ Μαρηιπὶ 1π΄ ἀδ6. τη θ᾽ ὈᾶΥ ἔο]σοπάθη "βαξ, τ 6] 086 
ΜΉ] ΜΟὨ] ποῦ σοὰ ἀθὺ γοσϑυβρθμθπάθῃ ἀπύθσβοῃιθά. 
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Ἐπάὰ6 ἀ65 ΧΥ͂. Φαγμυπάογίβ, 597 ΒΙδὑΐου βίασι, Β]αἰίσαατη 38 »« 
20,5 οἵα, δου τγαυπι 20,3 »« 16,5 οἴθ. 1288 ἘΠ γτμο]ορίου υτηΐαίδί 

Εο]. 1---858917; 68 ἴοϊσὺ σοῦ δπάθσου Ηδπὰ Ρ]αΐο, 126 ἰοσίδιιϑΘ. 1088 
Εὐγιμο]. Ροριπηὺ ΕὉ]. 1 [ΑἼ]λφα τὸ στοιχεῖον παρὰ τὸ ἄλφω κτλ. 

ϑμαοὺ 387" ἴῃ ἀ6Γ 6]οβ86 ᾿ϑτιαφόροι τα ἄδῃ Υγοτγίθη ἦσαν δὲ τοι- 
οὔτοι ἀπὸ παλαίστρας. ἨϊοτπΔῸ} ΘΟ ΒΚυρύϊοη: ϑεοῦ τὸ δῶρον ἡδὲ 
καίσαρος πόνος τοῦ στρατηγοῦ (Τ|0 ἴ᾿ἴπὶ ῬΑΙ8. στ. 2909). οῃ ΤᾺ]Γ 
015 6]. 40 νου! ομθη: βομοιηῦ ΑΒΟΒΤ γομ 

ΕΗ τῷἪ} Ἠδυμ θη818 γορυ8 414, Ῥογμδιμθη ἈΠ ἀβομγ  δὺ8 ἀθ1ι 
Επὰθ ἀθ8 ΧΥ͂. Φδβγμυηάογίβ, νοὶ ΕὙΙΘα Το Ποδύίραγα 1699 σὰ οηθαϊρ 
σοκαυῖθ; ΒΙαἰίγαυηα 38,57 »« 24 οὔθ, ϑδοβσγιγααμα 22,0 »« 13,2 οπι. 

Εο]. 1" λεξικὸν κατὰ στοιχεῖον. ἀΑΔηη πῃ ΠΘΌΘΥ Ζ6116 ἤτοι μέγα 
ἐτυμολογικόν: --- ἄλφα τὸ στοιχεῖον παρὰ τὸ ἄλφω κτλ... οπαοὺ 

τη Ἃ6Γ ΟἼ]οϑβ ᾿ϑτιαφόρος.υΎ Νϑοῃ Βυομβίδθοῃ “' 8418 Νδοβμβύγαερ 
ἄγκυρα υπὰ Ποσαχῶς ὃ βίος. Ιοὰ μᾶρ6ὸ 416 Ηδῃαβομσι!δ ἀυτοι 
ἀ16 ΠΘοοηδνγ γα Ἰκοῖῦ ἀον Κῦπιρ]. ΒΙ ]]οὐ ΒΘ δυο θαηρ ἴῃ ΒΓΘΒ]8ὰ 
Β6108ὺ Ὀθηπύζθη αἴγίθα, πα 516 1πὶ Ῥγοροβύϊοῖς 415 γογίγοίου ἀ1Θ 86 Γ 

ΚΊΑαββθ σον]. 

16 Ὀειάθῃ Ηδηαβομγιθη, σπϑῖοῆθ ον Ὀ1Β8 ἴῃ ἀ16 ΚΙθι πβύθη 
ΚΊΘΙ Πρ κοι ύθῃ ΒΙΠ61η πλλῦ ΘΙ Δ ΠΟΥ ρου δύ ησηθη πα 80 θη ἀΌΓΟΝ 

416 ϑέβι! αηρ 468 Βυομϑίδθθῃ “(Ὁ Ἰἤσοη ὈὙΒΡΥΆΏΡ δὺ8 ΘΙ ΠΟΥ ΠΡ ΌΥΘΗ 
Ὁδθογαγθοιθαπρ γογσαύθῃ, ὈΘυ ΓΘ. ΒΟ ἢ ΔΌΪΒΟΓΟΥ ἢ ΠΟ ἢ οηρ ταῦ ἀ6Γ 
ΕαΙδΟ ΡΥΠΘΟΘΡΒ, Β1η4 ΔΌΘΥ Ὀ6146 σοὶ ἄθῃ [πἰργροϊδίομπθη ἀβυβ ] Ὀθη 

πα γῇ Θ᾽ ΠΖ6] θη ΕΘΒ]Θγη ἔγοὶ, γ ]οἢθ 516 τὶ Ν (Ο Ρὴ φοιμθίμβδπι 
Βαῦ; δύο τηὰΐβ 416 1 ἀ6ΥΓ Αὐβρᾶθθ Ὀθηυΐζίς ΗδΠἀβοιγ  ποΟἢ 61Π6 
ΚΙΘπ6. ΑἸΖΔῈ] ΑὈΚάγζαμροθη θηὐ μαι ύθη ἤθη, ἀ16 1 ἀ6Γ Ὑουαρο 
γοὺη Ὁ ̓ ὴ βοβοῃ στιολύ δυΐμο!ϑὺ σψάῦθη. [210 Ὀθιάθηῃ Ζνγοιζοη ἀοΓ 

Ἰἄπρογθη Βοαγθοιθαπρ ζοιμθιηβαπιθ 6}16 ΔΡΘΥ ὙᾺΓ ΟΥ̓ΘΗΌΑΥ τὸ Ν 

(Ο Ρὴ 8δὺ8 ἀδυβθίθθη Ηδαρίδβομσ σοῆοββοθ. ΝΟ ΡῸ καὶ Ἑά. ρζ. 
γογίγοίθῃ 61ηὴ0 Ηβδπαβοιγ 465 ὙΥ̓́ΘΥΪΚΘΒ. 

ὙΥ̓ΔΕΥΒΟΒΘΙ ΠΟ μᾶπρὺ ταῦ ἀθυβθὶ θη δυο}! 416 ὙοΥαρθ Οἱ ΠΟΥ 
Ὁπιδγροιύαηρ δὺ8 ἀθπ ΧΥ͂. Φαγυπάογὺ Ζυβαιμσηθη, ὑ 6] 6 ὯΠ8 ἀη- 
ἴογξρ 'ἴπ πο Μάπομοηοσ ΒΗδηἀβο τ  οΥμα] ὕθῃ 18. 

5. Ξξξί οῃ. ΑυρτπΒβύ. στ. ὅ07, ῬΔρΙΘΥ ΒΔ βομσδ, 242 Β]δεου 
βίαγκ, ΒΙαἰίσγαιυπι 21 »« 15, δου γδαμη 10 »« 9 οβ. 761} 1 δηξδ] 

ΒΙαίὶ 1---ὅ.. γνῶμαι ἠϑικαὶ τοῦ σοφοῦ πυϑαγόρου, 8: προφητεῖαι 

ἑπτὰ Ἑλλήνων σοφῶν, 3"--δ' εἰς τοὺς ἑπτὰ σοφοὺς καὶ ποῖα τὰ 
αὐτῶν ἀποφθέγματα, ὃ" γνῶμαι ἠϑικαὶ τοῦ σοφοῦ Φωκυλίδου, 

6---1Τ86 ϑορβόοκ θθ᾽ Αἰαθ, Ε]οκίγα, Οϑαϊρυβ ταῦ βόβο θα (Εἶπάθ ἀ68 
ΧΙΝ. Φαβυβυμαοσγίβ); Τ61] ΠῚ οἴπθη ΑὐβΖζὰρ, δὺ8 Βυομβίαρϑῃ α’'ὶἪ Ὀ18 Εὶ 
ἀ65 Εὐγιμοὶ. τπᾶρτιὰπι. ΒΙ]αὐὺ 241" υπὰ 242 βὶπα γϑι; 467 ΒΟΏΧΘΙΡΟΥ 
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Ιδὺ πιο τϑιΐου ροἰκοιητηθη. Ζ ΊΒΟΒΘη. βοπϑὺ ἀητη ὑ θ! ΔΓ 8 Θ᾽ π8η ἀογ- 

ΒΟΒ] ΘΙ ΒΟ θη Ο]οββθη 465 ΕἸ ΥΙΠΟ] ΟΊ ΚΟ Βπα πη ἔρδίθῃ Ζυ ΒΟ θῃ- 
ΓΆΌΤΘΙ [ ὕοσκοη Ὀ18 ΖΓ ατγδίβο σοῃ δηάογίμα! Ὁ δοιύθῃ ρϑ]αββθη, ἃ. ἢ. 
8|5ο, ἀδὺ ΒοθγθιθοΥ ψο]}]} 6 ΙοΥ ϑύοκθ δὺϑ δηάργσθῃ ὙΥΘΥ ΚΘ 61η- 

ΔΙΓΡΘΙύθη ἦ, δῦ ΔΡ6Υ ΒΙΘΥΖὰ ποῦ ΤΩΘΩΓ σοκοιηθθη. [ογ Τοχὲ ἀ68 
ἘΣ γταο]ορΊκοι δὲ δ Βογοσ θη] 10} ἔγο] ὈΘμδΠ 4610 ὑπαὶ βἴατκ μεϊκγ)ύ. 
ΙΒ Βαρα ἀϊθ Ηδῃάβομτθ, δῦ σϑ]οὴθ Τιξμλθπη ἴῃ ἀθΓ οιτθάθ ζὰ 

ἄθπι βϑορθῃ. Ζοπαταθ (ρ. ΟΧΧΙ) δυϊηουκβαηη σοιηδοιὺ μαῦ, ἴῃ ϑγαίβ- 
Ὀαγρ ῥυὔΐοη Κόππθη. ἰσρϑηα σϑίομοι Υογὺ Πδὲ 816 πιοιῦ. [ἢ ἀθῖῃ 
Ῥγοθοϑύδοις ρσορα 10 Ὀ18 61]. 18 ἀἷθ ἀυχοι 516 ΕἿΣ α16 ουίαρα Ὀ6- 
Ζουρσίοῃ [ωΘβαησοη; 416 Ζ8}}] 86 γϑαδῦο 6 116η ΑΠαθσαηρθη ἀ68 Β6- 
ἉΓΌΘΙΪΘΙΒ ΟὟΘΥ 4160 διβωθίδββομθη ὐοκο δηζαρθῦθη τνᾶγο Ζυγθο 108. 3) 

Α116 ἀ10896 Ηδηαβοιγ θη Ὀϊούθη ὑχοῦζ βϑίδυ κου Ὠ: ΒΟ Θ ΖΘ η πὶ ἄρῃ 
ΘΙ ΖΘΙΏΘΩ [,ΘΒΘαΠρΘη 61} Οἱ 61 0110 168 ὙΥ̓ΘΥΪς, 6 68 ἀΌΤΟΙ Θ1Π6 6] η- 
τλΔ]Πρ Βἀακέϊομ ΔΌρΘΒΟΒ]Οβθθμ ἰθὺ. ὕθο᾽ ἀϊθβθὶθθ δἰπαὺβ βΠσθη 
ΖΨ6Ὶ Εἰχοοσρίθ αἰγοϊκὺ οάϑὺ ἀυγο δηάοσγο Μιύο ΘΟ, δυΐ θη Ασοο- 

ἰγρὺυβ ζυγῶοκ. ΊΘΒΟΥ τὰΐβ, ΜΙ6 6 Βόμοη 1οὑχὺ νοσϑβηθητηθ, ἰμ 

ΒΘΙΠθὰ Αὐίβουθῃ ἄθη Βαγθοτη. 1 70, ἀθα Αγομοίγριβ 465 αὐ αιδηῦτη, 
ἈΒΉΠΟ σούγθβθη 86. 16 ὙΘΙΒΟΒΙΘάθπθα Βοβίδμπαἑθ]θ ϑίδμαθη ἱτὴ 
Τοχὺ υμα δὰ δπα ποόοὺῖ σοβοπάθτέ ὑπ 68 ψὯΓ ἀυγομδὰβ. πολὺ 
ἸΤΏΤΩΘΥ ΒΙΟΠΘΙ, Υγ10 516 τιϊῦ ΘΙ ΠΆΠΠΟΥ γουθυη θη ἀπὰ σοογαπθοῦ σγ γάθῃ 
80} 65. Ὠ16 Ὀοϊάθῃ ΕἸχοδυρίοσθῃ ὑὙϑυ ΠΥ ἢ ὉΠΑΌΒΒΗΡῚ ΥὙῸΠ ΘΙ ΠΒΠΑΘΓ 
ΠΟ γογβο  θάθηθῃ (ἰδ ἰβρυαπκίθη, δΌΘΥ θ6146 ΒΔ ΘΠ 8 ΖΒ] ΥΘΙ ΘΠ Θἢ 
ϑέ6 16 16 Θ᾽ μΖ 6] ηθη Βοβίδηἐθι]θ 468 ὙΘΥΚΘΒ ΓΘ ΠΘΥ, ἀθη Τοχὺ ἀοΓ- 

56 106}: ὈΥΒΡΙΪΉΡΊΙΟΠΟΥ 415 ἀογ Ηδυρίγοαδοίου Ῥονδαγὺ ὑπα 4886 ῃ 416 
ΖΒ θηβοίζῃη 468 ΥΥ̓ΟΓΚΟΒ ουκθῆμθη. 6146 σψϑγάθῃ ΕἾΤ 6116 
Νϑαδυθραθθ 468 Εἰγπιο]. τηδρτιατη σὸμ ᾿δομϑίθπι Ὑ οσὺ 861} τὴ ἄϑβθῃ. 

1)88 ουϑίθ Εἰχοογρὺ ᾿Ἰορὺ ὑῃ8 ἱπ ἄυσϑὶ Ηδμ ΒΟΥ ἤθη ὙΟΥ, πϑΙ]16Π: 

1) [πῃ ἄἀθιῃ βοῆοῃ Ῥδβργοομθπθη ογβίθῃ ϑὑΐοὶς (ΒΙ αὐ 4--- 617) ἀ68 
Οοά. Μ -ῷ Ματγοίδμυβ ὅ80. 

1) Ἐπ ᾿1ἰϑῦ ροῆδυὺυ ἀδ8 γοΥδηγο, 88 ἀδΥ ἴῃ Καρ. Υ͂ τὰ ὈΘΒΡΥΘΟΠΘηαθΘ 

Οτατησαδῦ κοῦ ϑιυτηθοη ὈσίοΙσύ μΌθη ππαῖϑ. 

2) Ζὰγ Βουτσίοϊϊαηρ σομᾶσὺ ΟᾺ] ἀθσ Απέδηρσ 468 Ῥσοθοβδυζοκβ ἅμα ἐπίρ- 
ρημα συλλήψεως ἢ ἀϑροίσεως. παρὰ τὸ ϑαμὰ τὸ συνεχῶς καὶ πυκνὸν καὶ ἐπάλ- 

ληλον᾽ τοῦτο δὲ παρὰ τὸ ϑαμὸς τὸ οὐδέτερον θαμόν, ἐξ οὗ ϑαμειὸς ἀφ᾽ οὗ τὸ 
ϑαμαὲς γὰρ ἄκοντες" οὐ γὰρ ἂν ὀξύνετο βαρὺ τὰ εἰς ἃ λήγοντα δισύλλαβα βαθ, 
ἅπαντα οἷον ὦκα τάχα σάφα λίγα λίπα χωρὶς τοῦ ϑαμά. (Βδπᾶ: Ἁμάδος) Ἁμάδα 
τὴν ναῦν αἰσχύλος. ᾿μαδρυάδες νύμφαι λέγονται διὰ τὸ ἅμα γενᾶσϑαι ταῖς 
δρυσί. δοκοῦσι δὲ καὶ φϑείρεσθϑαι ὡς μαμψακηνὸς ἱστορεῖ περὶ ῥοίκου. ᾿ἅμα- 

ξόνες ἐκ τοῦ μαξὸς καὶ τοῦ στερητικοῦ" ἢ ὅτι μάξου (ΔὰΒ μάξης) καὶ τροφῆς οὐ 

μετέσχον ἀλλὰ ϑηρίοις ἐετρέφοντο᾽ ἢ παρὰ τὸ ἀμᾶν ἐν ταῖς ζώναις. 



218 ἘΤΥΜΟΙΟΘΙΟΌΜ ΜΑΟΝΟΜ. 

2) ἴπ ἄθπιῃ Οοά. Μαὐτγιύθηϑιβ Ν᾽ 21, ἄβθββθῃ Βϑβοβσθι θαηρ ἰοὰ 
Ιγασίθ θαύπθηπιθ. 16 Ηδῃδβομυ, 808 ΕὉΠΟὈΙ δ ΟῚ βίαγκ, δὰ8 ἄθσὰ 
Ἐπάθ ἀθ8 ΧΥ͂. 96 ηγηυπάογίθ, δαὐμᾶ] Ζυηπδομϑὺ Β]αὐὺ 1---10 οἰπθῃ 

Αὐβζυρ 8δὺ8 ϑιυϊάα8θ, βοάδῃπ ΒΙ]αἰὺ 11- --ὅδ οἷη Εἰ γυλΟ]ορΊΚοα ταὶ 
ἄγ Αὐῇβοισ λέξεις Σουίδα καὶ ἑρμηνεῖαι αὐτοῦ καὶ ἐτυμολογίαι, 
ποσὰ Κοπϑίθη !ηο8β [ΔΒ ΚΑΥΒ. 8ἃπὶ δπαθ Ὀθιηοσκὺ τὸ μέγα ἐτυμολογι- 

κόν. ὕτθοι ἀϊθ Απὶαρθ ἀθβ Οὐάοχσ ρίϑοὺῦ οἷπ δπάθγοα [,88]κασίϑ- 
ΒΟΒΟ οα. (17) οἰπίσροη Αὐΐβολ]αίβΒ: τὸ παρὸν ἐτυμολογικὸν ἐκ τοῦ 
μεγάλου ἐξεγράφη ἐλλιπὲς ὃν καὶ οὐχ ὑγιές' πλὴν τὰ σφαλερὰ 
εὐνόητα᾽ τούτῳ προσετέϑησαν τινὲς λέξεις ἐκ τοῦ σούδα αἱ δυσκο- 
λώτεραι εἰς ἀναπλήρωσιν᾽ καὶ αἵ ἐν τῇ ἀρχῇ δὲ ἐκ τοῦ σούδα ἐξε- 

γράφησαν εἰς ὠφέλειαν τῶν μὴ ἐχόντων καλλίον. ξητητέον δὲ τὸ 
καϑολικὸν μέγα ἐτυμολογικὸν πολλῷ εὐπορώτερον ὃν τούτου. ὨΔ]Ι6 
»ϑὰΒ 1448 συρεϊισίοη ΟἼοββθη, σθίομ6 ταῦ ὈΪΆΒΒΟΤΟΥ ΤΊηΐθ γ]ο]- 
Ἰοιοῦ γοῃ [,Ἀ5 8718 82ὴ ἀ6η δπα ὑϑβοθσίθρθη 51:η4, βπάθῃ 5160} ἰπ 

ἀογ Τμαὺ ἄυγορθ ἀ848 ΘΚ νογϑίσοαῦ, 80 Ζυη ἀπίδηρ 4685 Βυοὶ- 
βέδθοῃ Κα 416 αἸοββοῃ Κάβαξ, Κάβος, Κάγχρυς, Καδίσκος, Καϑα- 

γιάξεται. Α]]οπ ἀογ Ηδυρύίοχὺ 1δὺ πιο, ψ|6 [μἈΒΙΚΑΥ ΙΒ σογριθθί, 
Θἴμθπι δἰ 6 ΠΟ μ θη Εἰ γιμο] οσΊΚο Θαὐποιησηθη. ΠῸΓ Απίδηρ ᾿4βάλε" 

ἐπίρφρημα᾽ παρὰ τὸ ἀβάλαι πὰ ἀδ8 Επάο ᾿ἀψωνικότες ὠψωνήσαντες 
γγοὶϑὺ δὰΐ δἷπ χῃϊὐ θὰ Οοα. Ογούίθηϑι5 ἀθ8 Οὐ ἀ]βη ΖΟΒΑΙΏΤΊΘΗ- 
μϑηρσοπάθο Ηδηαβοιτξ, θὰ Θηίβθρυιομῦ ἀθγ Απέδηρ 468 Βυς}- 
βίδθοῃ Κ, πᾶγα!οι ἀ16 ΟἸοββθη Κάβηροι᾽ (Κάβειροι Ἠδπά 2) ὀνό- 
ματα ϑεῶν καὶ τὰ ὀνόματα .... Καβάλλης" καβἄλλως (1ὰ Κοτγτοκίυτ) 

λέγεται ὃ καταβαλών... Καβαισδος" αἱ δίφϑογγοι (80) παροξύ- 
νεται (Ὃ) ... Καβησός" πόλις ϑρακῆς ἀπὸ καβησοῦ τινος ... 

Κάγκανα' τὰ ξηρὰ ξύλα.... Καγχανᾶν (80) χαίρειν ὡς παρὰ 
τὸ..... Κάδος" σχεῦός τι παρὰ... . Καδης σημαίνει τὸν 

ἁγιασμόν .... Κάϑη᾽ ἰστέον ὅτι τὸ κάϑη.... Κάϑιμαι (80) ἐκ 
τοῦ καϑίξζω.... Καϑ' ἡμῶν δεῖ γινώδκειν ὅτι δασύνεται ..... 

Καϑίστα᾽ εἴρηται εἰς τὸ ἴστη... αρόρσοη ὈΠᾺ46η ἄἀθη Απΐδηρ γοη 

Αμ ἰοἸροπάθ (]οββθη: ““2μα᾽ ἐπίρρημα συλλήψεως ἢ ἀϑροίσεως ... 
«““μαδρυάδες" αἱ νύμφαι λέγονται... ᾿Αμαξόνες᾽ ἐκ τοῦ μαζοῦ .. 

"Ἅμαϑος᾽ ἡ ψώμος περὶ τὸ ψώμαϑος.... ᾿Δμαλδύνω"' κύριον 
(κυρίως Ηαπάὰ 2) τὸ διὰ πυρὸς ἀφανίζω ... ᾿Αμάλϑεια" ἡ τροφὸς 
τοῦ Ζιός.... ᾿“μαλθύνω περὶ τὴν ἄμαϑον .. ... ᾿“μαιμά- 
κετος᾽ ὃ μακρὸς καὶ Ὅμηρος. ... ᾿“μαλλοδετῆρες" οἱ τὰς ἀμάλλας 
δεσμοῦντες .... ᾿“μᾶν᾽ τὸ ϑερίξειν᾽ περὶ τὸ ὁμοῦ... ᾿“μαξαν᾽ 
περὶ τὸ ἐγὼ (80) ἄξω... ᾿“μάρα᾽ ὡς δ᾽ ὅτ᾽ (πὰ Κοττοκίαγ) ἀνὴρ 
ὀχετηγὸς .. .. ᾿ζμάρυγμα ἡ λαμπηδών .. ... ᾿“μαρύσσω" τὸ 
λάμπω" ἡσίοδος .... ᾿Δμαρύγματα᾽ περὶ τὸ μαίρω .... ᾿ΑἍμαρτί- 
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νους περὶ τὸ ἁμαρτῶ..... 1ὴ)88 δῦ σοεηδὰ 416 ΑὈζοΟΙρο πᾶ θοΙρθῃ- 
ὑὔτα θη ἰοϑίαϊ απ ἀἸ686. (]οββθη ἰῃ Οοά. Μ᾿ ἴῃ ΚΘΙΠΟΥ ΔΠάΘΓΘῃ 
Ἡδηαβομγν Ἰκοησὺ 516 ἈΒΏΠΙΟΩ πΊΘᾺΘγ. [ἴῃ πϑ]ομοῖα ὕΠπηΐϑηρ ἀ1686 
Ερτἴομηθ ἀθ5 Εγτηο]. τπαρηαμη ἴῃ ἀδ5 ΑΡοζγαρβομ 468 ΟΥθίθηβὶβ (498 
αὐ] θη) Π: πο ρϑαγθοιὐοῦ 18ῦ, δῆ 16ἢ πιο Ὀοϑύμπημηθη. ϑϑπ- 
ΠΟΘ ΑἸράρθη σογάδμκο 1Ἰ0ἢ ἀοΥ δυίβογογαθηϑ!]ομοθη Οὐ 6 468 ΗΘΙΤΗ 
Ὧν. Β. ὙΥ ἅπβοῃ. Εν ἀδθ Ῥγοδοϑύδοκ ιϑὺ 81]8 γογίγοίου αἱ θβοὺ ΕἸΡῚ- 

ἴοσηθ 7 ΜΙ Ὀοπυΐζί. 1) 

ῬοῪ γεογίαββου ἀθὺ Εριύοτηθ μδὺ ἀϊ6 ἅρογνιθζθη θ Ζ88}] ἀ6ὺ σϑὶπ 
ἸΟΧῚ ΚΑ ΠΒομθ Ζυβδίζα πιομΐ τηὶϊῦ Κορίογῦ, τΘΎΤΟΙΙ ΟΥ 816, πδοΟ ἀ6ῃ 
ὍΘΙ ἴἢτὰ Θυμδ]ύθμθη Ῥγοῦθη Ζὰ υγίθι θη, 1π ΒΘΙΠΘΙ ΟΥ]αρθ ΒΟΠΟῚ 
ἴαπαά. Αὐοὰ ἴῃ ἀθη δὺβ ἄθιηῃ (ἀὐθηυηυμη βίδιητηθπάθη ΑἸ ΒοΟμπ δ ῃ 
Βαὺ ο΄, ψ͵δὸβ δγ ἀἋ16 ΕἸ γι ]ορῖθ ΠΘΌΘΗΒΑΘΒ]Π ΟΝ 5016, βοβίσιομθη 
(νμ]. Ζ. Β. 6]. 4 ““μαδρυάδες), ϑοπδὺ ΔΡΘΓ σϑῆδὰ πὰ ΟἾπ6 δἰ βθηθ 
Ζυαββίζο Κοριοτί. 

ΑΠΘΙΒ ὙΘΥΌΠΥ ἀοΥ ὙοΥΟΥΠΡΟΥ ἀογ Ζυγοι θη Βρίδοταο , ὝὝΘΙΟΠΘ 

1) Κοίποσ ἀδὺ τὶν ὈσΚαηηΐθα ΕἈΒΒαμ θη Θπὐβρυοδὺ νὅ]]ρ ἀδΔ8 ᾿Ετυμολογι- 
κὸν μικρόν, ὙΘΊΟΠΘΒ 510} 1 ΔΒΚΑΥΒ, 116 68 βομιϑιῃῦ 88 ἀθσβϑὶ θὰ Ηδη βου ἕὍ, 

Βογροβίθ]ῦ μαύΐθ. Εσμαὶΐθη δῦ 68 ἴπ Μαίγιὺ. Ν᾽ 107, ῬαΑρῚΘυ δ ἀβο τ ἴῃ 
υδτί, δὺ8 ἄθῃι πὰρ ἀθ8 ΧΥ͂. ᾿δησῃυπάογίβ, 90 ΒΙδὑΐοσ βίασε, δου. σ 

τὰν Ῥτοῖ. Βούμθ ϑἰῃζθὶπθ Νοίζαῃ σαι χϑὺ στη. 6. Β]αὐὺ 1---ὃ δηὐμᾶ]ῦ σοι 
᾿Αβάλαι ἐπίρρημα σχετλιαστικόν ὉΪ8 "δωτον᾽ λεπτόν Αὐυδεῶρο ἃὺ8 ἀθπ Βυομδίθ θα 
Α οἷποβ Οὐάοχ ἀθ8 Εἴγμηιο]. αυάϊαθηυχη ἐπ ἔγοιοσ τηροβίδ! θυ πρ; 68 Το]ρὺ Β]αὐὑ 
9--88 ἀδ8 ᾿Ετυμολογικὸν μικρόν γομ ᾿Αγκύλος᾽ περὶ τὸ ἄγω Ὀ18 ὠψωνικότες 
ὠψωνήσαντες. Ὀπδοῖο Ῥτχοθθούῦοκ οηὐβρσγθομθη δ ΕὉ]. 10. ἀΐθ Ο]οβεθῃ 

᾿Δμείλικτος᾽ ὁ ἀπηνής ἀπὸ τοῦ ἃ στερητικοῦ καὶ τοῦ μείλιχος τὸ καὶ μείλιχος. 

ἀπὸ μειλίσσω, τὸ δὲ ἢ περὶ τὸ μένει (1168 μέλι), ἢ ἀπὸ τοῦ μέλος μελικὸς καὶ 
τροπῇ τοῦ χ εἷς γ μείλιχος. ἀπὸ δὲ τοῦ μέλι ἢ μέλος μειλίσσω καὶ ὡς ταράσσω 
τάραχος οὕτως καὶ μειλίσσω μείλιχος. ᾿Δμείνων᾽ παρὰ τὸ μείων καὶ πλεονασμῷ 
τοῦ ν καὶ τῇ στερητικῇ ἃ ἀμείνων οἱονεὶ ὁ μὴ μείων τινός. ἢ παρὰ τὸ μένω 
γέγονεν ἀμένων καὶ πλεονασμῷ τοῦ ἴ ἀμείνων, τὸ δ᾽ ἐστιν ὁ μὴ μένων ἀλλ᾽ ὑπὸ 

πάντων αἰρόμενος. τὸν γὰρ κρείττονα πάντες τῶν ἄλλων προτιμῶσιν. ΗΘ ἴτοὶ 

ἀϊε γουΐαρθ υτηροϑία]!θὺ 1δύ, ζοῖχψὲ ἀθὺ βομ]αίββαίζ. 88 δἱπὰ Ἠυμηδηϊβίθη-Υ 6ζΣ- 
ΒΌΟΠ6, ποὺθ ΘΥΚΘ ζὰ βομαθη, ΒΜ] ἄθιῃ τὰ Οοᾶ. Ταυση. 166 (-Ξ Β. Υ. 84) 

νου] θσοπάθη. 1μοὐζίοσο Ηδηβο ΥἹὍ, 6] 66 ῬΘΥΎτο ζὺγσ ὙΥΘββοσυσρ 468 Εἰ τ. 

τηδρηύτῃ Ὀθηυΐχὺ πα, ΠΔῸΘ 16} 86] δὺ 1π ΤΌΣ οἱησοβοῇθη υπὰ ἀ88 ῬΥΟὈοβυοΚ 
Κοριοστύ. ἘΒοηυϊζὺ ᾿1ϑὺ 16 οἷπ Οοά. ἀθθ Εὐγιμοὶ. αυάΐδπυση ὑπὰ ἀθ8 Μδρηυμ, 

ἄαζὰ ϑυϊάδϑ πᾶ ϑομο]θη. 88 Μδοινουκ ἰοὺ ἄν ἀἰθ Εὐγτο] ορΊΚα τοσί]οβ. 
Απ οἷὴθ ὅβῃ 1100 ΑΥὙδοὶῦ, ΔΌΘΥ ἰὴ ρστοίβοιη 3.1] υπὰ ὕπηΐδηρ, Ὀτγδύσμθ 1Θἢ 16 
6ΒΟΥ ὨῸΣ Ζῖ1: ΘΥΙΏΠΟΙΙ: Δ ἀ88 ὑτοῖίβο ΓΟχῖ Κοὰ ἀθ8  αγίηυθ ῬΒΔΥΟΥ 8 ΟΔΠΊΘΥΒ 
(οῃ 1638). Αὐοῇ οὐ Ὀθῃυΐζίθ ποῦθῃ ἄθτῃ Εὐγπλο]. τηαρυνῦτη, ΕἿΣ 6] ΘΟ. 68 ΟΥ̓ 
ἀϊο οἀνέῖο ργίπσορε κὰ ἀταηᾶθ Ἰορίθ, οἱπο ΑὈΒο στ ἀθ8 αυάϊδηυτη, ΕΣΒΟ ΒΘ ἢ- 

ἸοῈ δὺ8β ἀοΥ [δυγομίίδηα, ἀθσθῃ γοσβίθηθσ δ ἀδιη8]8 ΜΆ. Αὑοὰ ΟΣ ὈϊοίθΥ, 

80 6 10 108} ΒΘ θη Κϑηπ, πιο ίβ ἄγ ἀ16 Εὐγχηοϊομίκα ὙΝἸοέλτθϑ. 
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ὍΏΒ ΠῸΓ 1π ἀοιη οββ. στ. 20 (Ὁ 61 (ὐδιβίοσ) ουμαύθῃ ἰδὲ.) Ποὺ 
ΘΟΒΥΘΙΡΟΥ δύο ὙΟΥ 810} οἷη ΕἸ ΧΘΙΡΙΆΥ 61Π65 ζ8 2 δπάθγθη ΥΥΘΓΚΘΒ, 
ΠΆΠΠΟΝ ΟΟΥ Βρδϑ οΥ σὰ ὈΘΒρυθο θη θη μεγάλη γραμματική; 818 ΟΥ ἀ1686 

Κοριοσὺ μιαὐίθ, 6] 1ἢπὶ οἷπ ΕἸΧΘΙΩΡΙΑΓ 468 Εἰ γτηο]. τηιαρπῦτη, ΟὟΟΥ 
ὙΓΔΏΓΒΟΙΘΙ]ΟὮ, τ 68 ῸΓΖ Ζὰ βάρθη, ἀ6Γ Αγομούγρυβ ἀθββ6] θη, ἴῃ 416 

Ηαμά. Ζιυ ἀθπ]θμιροη (]Οββθὴ ἀοΥΓ μεγάλη γραμματική, π6]6 6 ἴῃ 

ἀϊθϑοῖὰ ψ]Θἀογ κοι σίθη, τηϑοηΐθ ΟΥΓ πδοιύγαρ! ἢ δὰ Βαμα, Ζυ ΒΟ θη 
ἄθπ Ζθ]θη Οὐδ ἴῃ Βδθὰγ Ζυβᾶϊζθ. 1680] θη 81η4 'πὶ [Ὁ] θη θη 
Καριΐοὶ βδυν ! οἢ δησοροῦθη, 1ἢ ἄἀθιὰ Ῥιγοθοϑυῦοκ ἀ16865 ΑἸ βομη 68 
ΠῸΓ Ὧ160 88 Ιῃη65 ΘηὐΠΟΙΠΤΏΘΠΘη γ᾽ αγιδηύθῃ (1)1)). Υο ἀ168 ἄθῃ 
ΘΟΒΤΘΙΘΟΥ Ζὰ ὈΘΒΟΒ ΤΟΥ ΠΟΙ ΑΓ, ὙΘΥΨΙ6Β ΘΓ ἀυγοῦ ξήτει εἰς τὸ β΄ βι- 

βλίον ΟὝΕΥ ΚαγΖ ἀυγοῖ ξήτει δυΐ ποι Νοβίγαρ, σϑίοθη Γ᾽ Πδοἢ 
ΘΘΆ]αΒ ἀΟΓ μεγάλη γραμματική δὐΐάρίο. ΙΟΒοΥ Νομύγασ, (188 

2 ο1ῦ6 ΠΟΧΊοα 468 Οοά. γοββιδηὰβ (1, Ὀ61 Θ᾽ αἰϑίογα Υ), ρσιορὺ τοι 
6]. ᾿“βαρνίδα Ὀ18 ΟἹ]. Ὡ“ρμάτειον μέλος δ'Π γνοὺὴὰ ἀθὺ ροϑδιηύθῃ 
ΔΠᾺΘΥΘη ΤΎΘΔΑΙ ΟΣ ὑμδρηδηριίροθβ Εἰχοουρῦ, 'ῃΏ ὍΘΙ ἤθη 416 1ἢ ἋΘΥ 

μεγάλη γραμματική Θηὐμα!ίθηθη Τ6116 υπἰοταγοκί 8514. σὺ ἔχ- 

ὁογρίου. μαῦ 'π πθαϊζθη ΕἌ]Π]Θὴ ἀθη Ὑγογίϊδαν ροάπαογὺ οὐθΥ Ὑ6Γ- 
ἩΥΘΙΒΌΠΡΘη δυΐ ϑβϑράξογθ (]οϑϑθὴ πδοι σοβο]ασθη (τα. 6]. 44 υπάὰ 
106), ἱπὶ ζδῃζθῃ 806. ἀ88 ΟΥ̓ Δ] ἔγοὰ Κορίογῦ, ΠῸΓ ἀδίβ δὺ α16 
ψΘΥΒΟ ΒΘ άθηθη ἴα Ταχὺ ὑπ δὶ Βδπα θηὐμαϊίθμθῃ Βοϑίδμαὐθι]6 ΠδΟὴ 
οἰζϑπθῖα (Ἃἰυϊαηζοη Ζυβδιητηθη ρα. ἘΠῚ τοῦ ΟΟΘΥ ὙἈ|5 μ᾽ 
ἰοὺ 68 ἀδ 6: ποῦ: 80 ἢδρ6 0 1π ἀογ Βορϑὶ 416 Απογάμπηρ ἀ6Γ 
γο δι παϊρθη Ηδπαβου θη ᾿τὰὶ Ταχὺ Ὀθαβθοα. ϑδοηϑὺ νου γι 12} -Ἐ 
Τ' ΕΓ ὑπ8 ἀΐθ Ὀϑϑέθ { θυ θέας 468 ΕἾγΊΔΟ]. πιαρηυμ. ἡ ΕΓ ἀ16 
βρᾶξοσοῃ 16110 ἀθββϑθθῃ τοσάθῃ 818 ἰγϑ]οηθ Τοχίαι6}16 416 αἰγοκί 

ἴηὴ 416 μεγάλη γραμματική ἀθοΥΠοΙλτήθπθη (]οβθθὴ 4685 Εἰἐγτοὶ. 

ΤηΔρΡΤ Τη ὨΪΠΖΚΟΙΏΙηΘη. Ἀυτοὴ ΑὈΖιρ 4658 Κ'υτθο- Τοχίθϑ 8Π4 816 
Ἰοὺ σὰ σοσιππθη. ἢ) 

αθαάγυοκέ στυγάθ ἀ88 θυ Ὀθκδηη 10 Ζατῃ δβύθηπηδ] ἱπ| 
δῦγο 1499 ἀυγοῃ Ζϑοματαβ ΚΑΙ ΠΟΥροΒ σὰ δ ποαῖς (Ζ4): 416 ἀδοὶ 
Ὀοηαΐχίο Ηδη βου δῦ γϑυ]οσθη. 16 ϑίαῃμα, σψ|ὶ6 βοῦοῃ οὐυϑμηΐ, 
ἄθῃ οάϊοθθ ᾧ 1 δυϊβογογαθη  !ο πᾶ} 6, πὰ μαὺ ΚΔ]]ΠἸΟΥρθ8. Θ᾽ ἢΖ6]Π6 
ϑϑΐΖο δ8 δῃάθσθη Αὐὑΐογθῃ, 2. Β. ϑύαρβδβηῃοβ γσοῃ ΒυζΖϑῃζ, 1ηἰθυρο] τί. 

ἴτὰ δ] ρϑιθπθη Ὀοβοσχϑηκία ΟΓ 810} --- ὑχγοὺξζ ἀδθὺ βοβόπθηῃ Υ ῖ- 

1) 16 Βϑβοβσθιθυμς ἀογ ΗδηἀβοΟ Υ Ὁ 5108} 6 1πὶ πϑομδύθῃ Καριίδὶ. 
2) ἘΠῚ ΒοΏ] 8 6 διϊοηἑῖο Ἰϑὺ Ὅ61Ὶ θη Απρϑῦσθη δος Ὁ ἷ δἷ8βὸ ὑπ] 88. 
8) Οαδιϊβέογα, ἀδγ 416 Ηδηἀβοι σὺ πιομῦ 86] δὺ ζόβθθθη Ὠδὺ, ἔδπαὰ 1 ΒΘΙΠΘΥ 

ΚοΙ]αίϊοα Ὁ (μεγάλη γραμματική) υπὰ Ὠ: (Εἶγτα. ταϑρτιὰπ) ποῦ ἱττηοσ μρθ- 

Βομιθᾶθῃ υπὰ μαῦ δαΐβοτάθχη Ἰο᾽ 6 δι Βογογαθηί 0 οὗν γα υπὰ Ὁ νου θοβοὶί. 
4) ΥΩ]. Καριοὶ Υ. 
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ΒΙΘΒΘΥΆΠρΡΘΠΙ ΤΟΙ ΟΠ. ἐργώδης καὶ χαλεπὴ διόρϑωσις πὰ γΟῊ ΘΙΠΘΥ 

Βοηυΐζαπρ ΥἹΘΙΘΥ Δ] 00Υ, ΔΘ τοῦ Βδίβθ]η, ἀ16 θίμθβ Οθαϊρυβ σνὔἄγαϊς 

8616}, οὐ ]Π] θη ἀντίγραφα ἴπ ἀοι γογποτγί 4685 Μάγκοβ Μυθϑυγοβ -“--- 

ΒΌΆΓ ἀδθῃ δἰπέβομβθῃ ΑὈαγυοῖς ΘΙ ΠΟΥ Ζ076161105 Ἰᾳπρθὴ Ηδη ΒΟ Υ]. 
Πιθθοη Ὀγθοῖκ π]ϑάργμο]ίθ, ττῖθ Ὁ] 10}, Εθάθσιρο ΤΌΓΓΙΒΒΠΟ 1 ΒΘΙΠΘΥ 

τὴ ὕδηγο 1549 ζὶ μας ΟΥβοΒΙ θη θη Αὐβρδῦθ, ΠῸΓ ἴδηα ΘΓ 68 
Γὰγ ἀθῃ ψουκδυΐ 861) Υ Αὐβραρθ ρογαΐθῃ, ἀ88 Υ̓ΘΟΥΚ Ζὰ οὐ [οση, 

ἃ. ἢ. σὰ ᾿πὐϑυρο] θη. Εἰπο Ηδπαβομσν οἰπο8 ΕἸ γι] ορΊΚοα Ὀ6- 
παὐζία ΟΥΓ Ζὰ αἴ 686 Δη ΘΌΠ ΠΟ. οἶδδί ἀπζβ] ρθη Ζυδβάνζοη ποῖ. 816 
ΜοΒγΖΔΕ] χοὶρὺ σϑῖη ἸΟΧΙ ΚΑ] ἸΒοηθη ΠΥ κου; 68 8114 ἄρογσιθρθῃα 
Ῥιοβίογσογίθ δὰ8 Ασιβύορμϑδηθθ, Ηοσοσ, Τ᾽ δοϊσιῦ ἃ. 8. τοτὖ ὑπ ]ομὕθῃ 
Ἐγκιδυσηρσθη (γρ]. 2. Β. ᾿ντῳδή), ἄογοῃ Ηδυρύζϑ ἢ] Θ6ὺ δἴπθιι Ηυ- 
τη 8 1886 818 δἰ πθῖη ΒΥΖΘΠΟΠΘΙ ΖΖυ ΓΔΆΘη 18ὑ.᾽) 

16 ογβίθ ΡΠ]]ΟΙ]ορίβομθ Βραγθοιίαπρ ΟΥΠΓ ἀ885 οσκ 1594 
ἀυγοῃ ΕὙΙΘαΤΙΟ θυ; ΖΓ δίβη θη ᾿ἢπὰ ἤθὰθ Ηδη βου θη 

ἰοὺ Ζὰγ δ ογίίραηρ --- 16 Αὐδραθο ΤΌΓΣΥΙΒΔηΟΒ. ὈΠᾺΔ 66 α16 αταπά- 
Ιασο, Δ πὰ δὴ Κοπηΐθ δ΄ δοῃῃ ἀθῃ (οά. Υ αἰϊο. Ῥᾳὶ]. 244 ἀ68 Εἰὐγτηοὶ. 
Θυάα!δη πη ΘἰμΠΒΘΠΘῊ --- ΔΌΘΥ ΟΥ̓ ΙΒὺ ΟΟΥ ογβίθ, ἋΟΥΓ 68 συϑυβυοῃῦ Πδαΐ, 

ἄθῃ Τοχὺ χὰ γογβίθῃθη, ἄἀθῃ ρυδορ  Ὀγαῦοἢ ἀπά ἥἸπὴ 816} υπὰ 
Δηάθγθη ἀθυ ο σὰ τηδοῆθη, 416 ΝΘΌΘη  ου]]οἴοσυηρ Ζὰ νογυυγοσίθῃ, 
ἀ16 ΟἸἰαίθ σὰ ὈῬουομύοη, ἀἰθ6 ΕὙαρταθηΐθ σὰ ροβίδ! θη, Καγζ 416 ΑΥ- 
θοιὺ ἀθ8 Ηθγδυβρθθθιβ δαΐ 810} Ζὰ πϑῆχηθη. 0 ψὯΓ 65 ἴἢπη, ὑγοὺζ 
στοίβου Ζυγοκηαιαηρσ, παῦροι, ἄθη Τοχὺ αἀυγομ οἷπ πιομιὺ αη- 

Ὀο βού! ῃηθ ΑἸ Ζ8}] οἰδηζθηαοΥ ΕΘ ἀδ Ομ. ---- πα  Γ]Π 16 ἢ ἀδηθΌθη 

ΔΘ ἀυϊοἢΒ ἀΥρο [πη ογρο] αὐ οηθη --- ΘΥΒΘΌ]ΙΟΙ. υτηχαυρθϑία! θη. ἘΕἸΠ6 
Ρἰδημηδίθιρα Βουιομθσυηρ ἀ6ΥΓ ΟΥΒορΤΆΡμΙ6 ἀπα Ἰηὐογρυπκίϊομ, οἱῃ 
ΚπΑρΡΟσ, δΌΘΣ ρα! γθι 6, Κομηπηθηΐαυ πὰ 6]η. Βουρε δι! σοῦ ἰπάθχ 
τηδο βίο ἀ85 ΘΓ ουβὺ θη ΖΔΓ. 

πη Εἰ οκβοισγιῦ Ὀοαδαξοῦ 1η 1οάογ Ηϊπβιομῦὺ α16 1110 χὰ γ6- 

ΠΘΑῚΩ ΘΥΒΟΙΘΠΘΠΘ Αὐβραῦθ 468 ατΊθομθη Ῥαπαριοῦθθ, ἀθβϑβθὴ Ὑ Υ]ΘΩΘΥ 
Απίομπιο Βογίο!! ἴῃ ἀ6Υ ΌΣΤΘΑΘ τοὶ 861Π6 Βοπυπάσδσγυηρ ἐγ ΑἸάι8 
ΖΘ οἢ ἀογ Κίαρο Αὐβάσυοκ ριορύ, ἀδίβ [{8]|160 8. Κϑὶπθ ζυίθο}}}- 
Βοῆθη Ηδπ βου θη Ἰπθὴγ μδῦθ, πάντων ἤδη παρὰ τοῖς πέρα τῶν 

ὀρέων σοφωτάτοις ἔϑνεσιν ἐπιδημούντων! ΝῸΣ ἴῃ ἀοΥΓ Πιογίῃοβθ 

80} ἀοΥ ᾽ογὺ ἀοΥΓ Αὐβρθθ θρθη. Ζὰ ὐσαπάθ ρο]ορὺ ἰδὲ, οὔθ ΠΌΑ 
διι5 ΠΟ ΚΑ] ραἐγιοὔιβιηυβ, ὙΓΙΘΟΘΥ ἀ16 Αὐβραῦθ Ὧ465 ΤΌΓΓΙΒα ΠΟ ταῦ 8]]6 

Ἰσθη Ασοθῃ ἔθ] στη ἀπὰ {Ππνογβίδη  ΠἸοῃ Κοιύθα, α16 δὰ ἄθη γραμμα- 

1) Εἰπζοὶπθ βομθίηθῃ ὉΠ] θγάϊημβ δὰ οὲμθ Ἰοχὶ ΚΑ] Βομ6 ον] οἔοσαπρ φυχδοὶς- 
ΦΖΌΡΘΏΘΗ:; ΙΩΒ ΠΟΘ ἀΘΓΒΘ] ΌΘη β ϊτησηθη ἴτὰ ὙΘΒΘαἐ Ομ Θ ἢ τηϊῦ ἄθιῃ βορ. ΖΟΠΆΓΆΒ, 
ἀοοῦ τοὔίβίθη 816, {4118 σὺ Ὀδπαΐχὺ 18, ἴγοὶ θοσαγθιίοῦ βϑίη. 
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τικώτατος διορθϑωτής 65 ὙΘΠΗΙΣ ΘΥΓΘΆΪΙΟΙ 685 Ἰοὺ πογέθη. ὙΥ̓ΟΘΒ] 
Ὀοζθθπθη δ 6'π6 ΑηΖ8}}] ἐγ] Ποῦ Κοπ]θκίυσθη, 4116] πη 516 
Βύβ:τηθη ἰη (ΟΥ̓ Βορ6]ὶ δὰβ Υ]υγρθ Κουητηθπίαγ οὐοσ Τοχῦ. 

Αυξ ἀϊὸ Ταδύρκοιῦ Κὐ]οηκαιρβ, ϑίαγζ,, ΒΟΚΚΟΥΒ ἃ. 8., 6] Βα, 

Οἶπθ βϑιρδὺ Αὐβρῦθῃ Ζὰ τηδόμθπ, ἀυτοι Βοβυπησησηρ ἀογ ΟἸΐδία, 
Αὐσυηρ σορ γα] 6] 56] ἀπ ΔΠαΒΟΒ τ ΠΟ η6 Νούϊσθη ΘΙ ΠΟΥ 
Νουδύθραθο νογδγροιὐθίθη, Καπη ΙΘἢ ΠΙΘΓ πΙομύ οἰησθηθη. ΥΥΊΘΥ 
(διβίοτα ᾿ἤπθη σογάδηκί, μαὺ σ᾽ δυΐ 1θάϑὺ δοιξθ τητὺ γι ἀθηα Ὀτϑῖθοῦ 
ἘΒΥΠ Ομ Κοὶῦ γϑυζϑιομποὺ. ΕἾ βο] υϑὺ μαὺ ἔγθι οἢ ὈΠνθ 61 ΟΒ]Π 16} σοὶ] 
ΤΊΘὮΥ πἰησυσοίηρί. αθν8 ἰϑὺ 68 16] οηύ, ἰδ βίοτβ Αὐβραθα σὰ ἰδάθ]η: 
ἀ16 γουΚοισίμοιῦ, ἀθὰ Αρραγαὺ πιοδὺ δυῇ ἄθῃ οἴζθῆθη Τοχὺ, βοπάθγῃ 

δῇ θη ΘΥΡυΥρΒ Ζὰ ὈΘΖΊΘΠΘη, 416 ἀηροβομιοκίθ Βγο ἐβομνγοισκοιῦ 
ἄοσ Απιπουκαηρθῃ, 416 Ὀοβίδηαισα Ὗ ΘΥυθομβ]υπρ ἀοΓ Βορτ δα ΘῈ6]]6η 
πα Αγ] 6] βύβι] θη ---- 4168 411605 Ὀθϑι μ αἰβὺ Ἰοιοηὺ ἀ85 ΕἸΩρΡΗ πάθη σοη 

ἀογ ατδίβο ἀ65 ψιγΚΠ10}} (ἰδ]οἰβέθύθη, ἀθ8 βου β] ρθη ΝΘΟΙ  γΘ1865. ΘΙ ΠΟΥ 
στοίβοῃ ΑΠΖ881 σομ ΕἸ ]Θ πα μρθη ἀπὰ (ΘΓ ᾿πὶ νγθβθη !]ομθπ το σθη 
Βεργϊπάαυηρ 465 ἀθρουϑίογίθῃ ἸΤαχίθθ. [)δἵβ Οδιβίογά ἐγοίζαθπι ἴῃ 
ἀογΓ Εἰηθηάδίοη ΘΕΙ͂ΟΣ ἰοϊδύθίθ πα δαυίβογογαθηύ ον ΟΥ̓́ ΞῚ Π]ΟΒ68 

τ Τοχὺ Ὀ6]16[5, οὐκιῆσὺ 510} σΟὮ] δὰβ ἀθὴ τισί θη ΕΠ πάθη, 
ἀαίβ, 80 Ἰϑιοηῦ ο8. δύο 1δὺ, Ζὰ ἀϊθβοῖῃ Υ̓ο ΚΘ 6] Ῥ887 πυπάογίέ Κου- 

76 Κὔυσγθη Ζὰ τηϑοῆθη, ἀ16 ἄδογνίθζοπάθ ΜΘΉΥΖΘᾺ] ἀθυβθ θη ἄθη Αὐΐου, 
πἰομὲ ἀ16 {ΠοϑυΠἸθξοσαηρ, Ἱκουτίρίθγοῃ πᾶταθ; 416 {Π ου]!θέθσαπρ ἰδὺ γου- 
ἷ“ἄρ!Ποι:; αἰθ Ὀοπυύχύθῃ ΦᾺΘ]] 6 γαῦθηῃ βοθσου σϑγάογθθη. ΘΠ Τηδη 
68 ΤΌΓΠΘΥ πη ν᾽] 80 γοΟΥΙΓΡ, ἀδ[8Β ΘΓ α16 σ]ο  σοη ΑἸρΡΆΡΘΠ ἀ68 
γοββίδηυβ πὰ Ζὰπὶ 7.811] δ 408 βουθοῃιοαβ ποῦ ἴπ ἄθη Ταχὺ δυῖς- 
ΦΘΠΟΙΏΤΩΘΗ ἢ δΌ6, 80 ᾿Ιορὺ ΠΙΘΥΙ ΠΏ Π]Θ1Π68 ΕἸ ΓΟ ΘΒ 618 ΒΘ Ὶ ΠΟΥ σγδίβίθῃ 
γογάϊθηβίθ; ΘΓ παὺ πιομῦ πὺγ τοὺ ρ] ΟΠ ἤ θὰ Τακὲ το]αὐν σαί Ὑο- 
ἰγϑίθυ ἀθὺ ἅἄρσγισθηῃ Εἰὐγιπο] ορΊκα Πογδυβρθρτ θη, Βοπάθση δι το ες 
ογκδηηΐ, ἀδίβ οΓ. 68 ἀδ 6] τοῦ στα πανυθυβομιθάθηθη ὙΘγΚοα χὰ ἐμὰ 
8806. Νομίθγη σοπαρ, ὑπ Κ)ῈΓ πΙομῦ οὐϑὺ ἄθῃ Ὑ υβαοἢ Ζὰ ΒΟΉ ΘΗ, 
ΔῸΒ ἸΏ π6η 61η {τ- ΕὐΥτλΟ]ΟρΊΚΟΙ Ζὰ ΤοἸκομβ γα οσθη, πα ἔγθὶ σοῃ ἀ6πὶ 
ΚΙ ΘΙ ]ΠΙομθη ΕἸ ΥΡΘ12, οἰ πθη ταδρ]οηδὺ σομ θη ἔχ μθυθα ον μ πάθη 
Τοχὺ σὰ Ὀιθίθῃ, μδὺ δὺ ἀιγΟς βοὶπο 3.61 05  θβο γβηϊχαπρ ἀθη δομβύθῃ 
Νιυΐζοῃ ψοϑει θυ, πὰ σσθῆη ζογϑᾶθ 8516 1ῃπ νϑυβιπάογίθ, ἰμ ἀθσ (ἴ6- 
βίδ! απο, 465 8 810} 78 τϑομὺ ρ]θ ρΊ] ρθη ΥΥ̓ οὐὐ]δαΐβ ἀ6. στϑιηπηδ- 
Πβοῦθη Αὐβϑιπδηἀθγβθύσαμρθη Κοπβθαυθηῦ ὑπ ὑπέρ τό] σου Β6- 
ΒΟΙΠσαπρ ἋΟΥ ἀυτο Κυ]ρυγρ μοβοβαβθηθη Ὑυϊραία δῇ ἀϊοὸ Ἠδηά- 
ΒΟ τ θη. συγ οΚσυρσθῆθη, 80 σπιγὰ ἰθτη 4168 [κοὶῃ σογθοιὺ Ὀσίθι !θπάθυ 
ΖΌΙΩ ΒΟΠΤΘΥΘῚ ὙΟΥΤΓΟΓΓ ΤΟ ΉΘη. 

Ιὴ ἄθιῃ ἔοϊροπάθη Ῥχοροβύϊϊζοις μα θ6 1οἢ αἰ θ)θπίσοι Ὗ ΘΓ ἀΘ  ῬΏΪΒΒ6, 
ὙγΘ] 0.6 Βόμοη ἴῃ ἄθῃ ΘΌΘ]]θη ἀμβθῖθθ ὕ ΌυΚοΒ Ὀορθζμθῃ, παὐγ! ἢ 
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ὙΓ16 ΤΏ Π16 7 ὑπ ροδπαοχύ ροίδβθθη. Υο αἰ 6β}] θθη πιο τ ἢ ουμ ] ἔθῃ 
81η4, ἃ. ἢ. ἴῃ ἄρῃ Ηδυρίίθι! ΔΓ ἸΟΧῚ ΚΑ] ΙΒομθη Εἰχοογρίθ, σαί ἸΘἢ 

ΘὈΘΠ 8118 646 βίᾶγκογθ ἀπάθγαμρ υϑυτηθι θη Ζὰ τηὔββθη: πίομὲ Π]ο- 
ζομῖδηβ Ὑοχίθ, Βομ θυ Ἃ16 61Π68 βρᾶξθῃ πα χέρι] 8] οβθη ηιασιδίρι μ8 
Ὑ71}} 16 Βογυβύθ]θη. [16 Αηραθθη ἀδΥ ὉΠτη}ὑύ 1] θ8γ Ὀοηαὐχύθη ΘῈ 6116 Ὲ 

δὴ βπα ὈθΖΊΘΏΘη 810}, ΘΠ Ζ.γ6] ΚΟΪΙΌΙΠΠΘΗ ὩΘΟΌΘΠΘΙ ΘΠ οΥβίθ ΘΗ, 
βϑέοῖβ δυῇ ἀ16, σϑῖοὴθ ἀθη γυϊραίίοχὺ θην]. Εἰπ ΑΡάγαοῖκ 468 γσο- 
βδιηΐθῃ Ῥγοθοϑϊοκϑ βομίθη ἀθογ ἄβδιρ, δο 16 ογϑί Ἠδ] 6 (71, 9 

018 84, 47) νιτὰ σοηΐϊροπα Ζοίρζθη, ψ|6ὸ ἀοΥ Ταχὺ ζαβδιησηθηροβούζί 
Ιδὺ Ἐπ σθνγοῖῦ 861} ϑοδίον Ὑγογίϊααὺ ἀθη Ὀυυοῖζθη θη βρυοί. 

1) “Ἵμα" ἐπίρρημα συλλήψεως ἢ ἀϑροί- 
σεως" παρὰ τὸ ϑαμά, τὸ συνεχὲς καὶ πυ- 

κνόν᾽ τὸ γὰρ πυκνὸν καὶ ἐπάλληλον ἅμα 
γίνεται καὶ ἐν τῷ αὐτῷ καιρῷ. τὸ δὲ 
ϑαμά (γέγονεν οὕτως" ἐστὶ ϑαμός. ἐξ οὗ 
ϑαμειός ϑαμειά, τὸ οὐδέτερον ϑαμόν, ἡ 

εὐθεῖα τῶν πληϑυντικῶν ϑαμά, καὶ τὸ 

ἐπίρρημα ϑαμά" οὐ γὰρ ἀπὸ τοῦ ϑαμύς 
ϑαμειός, ἀφ᾽ οὗ τὸ ..»ϑαμέες γὰρ ἄκοντες“ 
(Ι.. 11, 652): οὐ γὰρ ἂν ὠξύνετο ϑαμειός. 

οὕτω Μεϑόδιος. [[ ὥσπερ γὰρ ἀπὸ τοῦ 
χάξω γίνεται ἅξω. ἔμεινε δὲ ἡ ἀναλογοῦσα 
τῷ χ δασεῖα. οὕτως ἐκ τοῦ ϑαμά ἅμα δα- 

συνόμενον. βαρύνεται᾽ τὰ εἰς ἃ λήγοντα 

δισύλλαβα ἐπιρρήματα ἅπαντα βαρύνονται, 

οἷον ὦκα, τάχα. σάφα, λίγα, λίπα, χωρὶς 
τοῦ ϑαμαά. 

2) ᾿μάδα' τὴν ναῦν. Αἰσχύλος. 

“Ἅμα ἐπίρρημα συλ- 
λήψεως ἣ ἀϑροίσεως. 

δασύνεται. ὥσπερ γὰρ 

παρὰ τὸ χάξω γέγονεν 
ἄξω καὶ ἔμεινεν ἡ δα- 
σεῖα (ἡ ἀναλογοῦσα 

τῷ χ. οὕτως ἐκ τοῦ 
ϑαμά ἅμα δασυνόμενον. 

τὰ δὲ εἰς ἃ λήγοντα 
δισύλλαβα ἐπιρρήματα 

ἅπαντα βαρύνονται, 

οἷον ὦκα, τάχα, σάφα, 
λίγα, λίπα, χωρὶς τοῦ 

ϑαμά. Τ. 

ὃ) ᾿“μάδιος" ἐπιρρηματικῶς᾽ ἅμα τῷ προσελϑεῖν. ἀπὸ τοῦ ἅμα 

ἁμάδιος παράγωγον διὰ τοῦ διοσ. καὶ πολὺς ὁ τοιοῦτος χαρακτήρ. 

12. συνεχῶς (οὐὰ. Ἐὰά. νψὶο 4 Β. 

ὁπ Μ, ἅμα ἴσο] 0 
καὶ ϑαμειὰ Μ ϑαμειός ῬΘ ϑαμόν)] ϑαμά Ρ 
20. ὀξύ ΠΡΞ'ΝΟ 
ἴθ ΜΝ ΌΟΡῸΟ Καὶ (8), οὐδβαϊΐθῃ ἴῃ 21 
παρὰ τὸ ΜΝ(ΟΡΟ ΚΑ Ἐδά. 
38. 34. δα, βα, ΝΡ ἴδα, Τὴ 
βαρύνεται δὲ Ὁ αὶ δασύνεται βαρύτονον Ν᾿ νρὶ. 
28. 6]. ἔοϑμὶὺ ΗΜ, 
29, 80. 6]. 168}}0 ΜΓ,' 29. Ἁμάδιος ἴ6}0 Ρ 
80. καὶ πολύς] εὕρηται δὲ ἐν πολλοῖς Τ' 

συνεχῶς καὶ πυκνόν 
πυκνὸν ἴδ} } Ρ τὸ γὰρ ἀλλεπαλλήλως καὶ πυκνῶς [1 

ὀ 
16. ϑαμειά Ν Ο (ροπδμη!ομο ΑὈΚάγσζυμρ) καὶ ϑαμειὸς 

18. οὐ γὰρ γίνεται ἀπὸ Ν 
Ο Καὶ (ὀξυϑαμειός ΡῚὴ ὀξύνετο Ν᾿ α' ὀξύνϑη Μ 

Μεϑόδιος [61 Μ΄.) 
22, ἡ ἴ6} ΟΡ, νοῦ δασεῖα σοδίο}}ὺ Μ 

δασύνεται καὶ "- ἐυϑτται Μ Ἑάά. δασύνεται 
αὐ, 

“Ἵμάδιος ἁμάδα τ. ν. αἷσχ. ἐπιρρηματικῶς Ν Ζα τρὶ. 8. 214 
προελϑεῖν Τ' (π16 ἀθπυΐη. Β) 

18. τὸ γὰρ 
18. 14. ἅμα γίνεται) 

Ἐὰά. 
21. οὕτω 
ὥσπερ δὲ 

2ὅ. βαρύνεται αὶ 

γα. Ουὰ. ὅ.9 

Οοπυΐη, 1 

Θυὰ. ὃ 

1,οχίϊεοι, υμρὶ. 
ΗΘ. 

αοηυΐῃ. ὃ 



αοπυΐη. 4,8 

Θυά. ΣΙ 

αφοδυΐη. 90 

Ουά. 18 

Οοουΐη. 3 

ααυὰ. 18 

ΤιοΧΊ ΟΣ ὃ 

1,οχίϊεοη, ναὶ. 
Ήοϑ. 

Ἰοχίϊκοι, ναὶ. 
Ηο2. 

994 ἙἘΤΥΜΟΙΟΘΙΟΌΜ ΜΑΟΝΟΜ. 

4) ᾿“μαδρυάδες" ᾿Απολλώνιος ὃ τὰ ᾿Αργοναυτικά ..ὃ γὰρ 
οἷος ἐν οὔρεσι δένδρεα τάμνων δήποτ᾽ ᾿“μαδρυάδος νύμφης ἀϑέριξε 

λιτάων, ἤ μιν ὀδυρομένη ἀδινῷ μειλίσσετο μύϑῳ“ (2, 410--418). 

«“ἹΜμαδρυάδες νύμφαι λέγονται διὰ τὸ ἅμα ταῖς δρυσὶ γεννᾶσϑαι, ἢ 
ἐπειδὴ δοκοῦσιν ἅμα ταῖς δρυσὶ φϑείρεσϑαι. Χάρων γὰρ ὃ “αμψα- 
κηνὸς ἱστορεῖ ὡς ἹΡοῖκος δρῦν ϑεασάμενος ἤδη μέλλουσαν ἐπὶ γῆν 

καταφέρεσθαι προσέταξε τοῖς παισὶ ταύτην ὑποστηρίξαι. ἡ δὲ μέλ- 
λουδα συμφέρεσϑαι τῇ δρυΐ νύμφη ἐπιστᾶσα τῷ οίκῳ χάριν μὲν 

εἰδέναι ἔφασκεν ὑπὲρ τῆς σωτηρίας, ἐπέτρεπε δὲ αἰτήσασϑαι ὅτι 
βούλοιτος ὡς δὲ ἐκεῖνος ἠξίου συγγενέσϑαι αὐτῇ. ἐπιξήμιον μὲν 
ἔλεγεν εἶναι τοῦτο, φυλάξαι δὲ ὅμως ἑτέρας γυναικὸς ὁμιλίαν. 

ἔσχον δὲ μεταξὺ αὐτῶν ἄγγελον μέλισσαν. καί ποτε πεσσεύοντος 
αὐτοῦ περιίπτατο ἡ μέλισσα. πικρότερον δέ τι ἀποφϑεγξάμενος εἰς 
ὀργὴν ἔτρεψε τὴν νύμφην, ὥστε πηρωϑῆναι. καὶ Πίνδαρος (ΕῪ. 
106 ΒΏ ,,ἰδοδένδρου τέχμαρ αἰῶνος λαχοῦσαι“. 

5) ᾿“μαζξόνες" ἐκ τοῦ μαξός καὶ τοῦ στερητικοῦ ἃ ᾿Δἡμαξών᾽ |} ὅτι 

τὴν μίαν ϑηλὴν ἔχοπτον τὴν δεξιάν --- τὸν ἕνα μαξὸν ἔχαιον -“--- 

ἵνα μὴ ἐμποδίξζωνται τοξεύουσαι. [ ἢ ὅτι μαξοῦ καὶ τροφῆς οὐ με- 

τέσχον, ἀλλ᾽ ὄφεσι καὶ ἄλλοις τισὶ ϑηρίοις ἐτρέφοντο, [| σαύραις καὶ 

χελώναις. [ παρὰ τὸ μάξαις μὴ χρῆσϑαι ἥγουν τροφαῖς, ἀλλὰ κρέα- 

σιν᾽ ἢ ὅτι λαμβάνουσαι ξώνην καὶ πανοπλίαν ἐξερχόμεναι ἥμων καὶ 
ἐθέριξον, παρὰ τὸ ἐν ταῖς ζώναις ἀμᾶν. [ λέγονται οὕτω καὶ οἱ πέ- 
νητὲες οἵ μάξαν οὐχ ἔχοντες. 

6) μαϑος" ἡ ψάμμος" παρὰ τὸ ψάμαϑος γένεται ἀποβολῇ τοῦ 
τ᾽ ἢ ἀμυϑός τις οὖσα, τουτέστιν ἡ ἀνεπίγνωστος, ἣν οὐκ ἔστιν 

ἀριϑμῆσαι καὶ καταμαϑεῖν. Μεϑόδιος. 

1) (Αμαϑύνει)" »πόλιν δέ τε πῦρ ἀμαϑύνει“ (1]. 9, 889). [} κατὰ 

μικρὸν δαπανᾷ, || καὶ ἄμαϑον καὶ κόνιν ποιεῖ. 
8) ᾿“μαϑαίνειν᾽ ἀμαϑῶς ἔχειν. ᾿μαϑής᾽ σκαιός, βίαιος, καὶ 

18 

᾿“μωϑαίνειν" τὸ ἀμαϑῶς ἔχειν. Τ 80 
9) ᾿Ἵμαϑής" σκαιὸς καὶ βίαιος. 

1--ὃ ᾿Ἁμαδρυάδες Ὀ18 μύϑῳ ἴθ) ὺ ΜΉῊ 2. δένδρο Τ δὲ Ρ δένδρα ΟΚ 
9 : , 4 

δήπο. Τ 8. λίσσετο Ν 4. Ἁ. αἱ νύμφαι ΜῈ γενᾶσθαι Ν δ γεννᾶσθαι Τ 
ὅ---18. Χάρων Ὀ18 λαχοῦσαι 168} ΛΜ ὅ. γὰρ ἴ0}} Τ 7. παισὶν αὐτοῦ ταύ- 
την (αὶ 8. συμφϑείρεσϑαι Τί νρὶ. ἀφηυλη. 10. συγγίνεσθαι Ρ 11]. φυ- 
λάξω Ρ φίλ οἄοτ φυλή ΤΜ φυλάττειν ΟΚὶ ὁμιλίας Ρ 18. περιίπταται Ρ 
14. ὥσγε Τ' 10. λαχοῦσαι Ν ῬΤ, λαχοῦσα Καὶ 16. μαζοῦ Μ 11. τὸν 
ἕνα) τὸν ἕτερον Τ' 19. ὄφιαι ΤΗΡΗ͂ΝΟΡ ἐτρέφετο Ρ 20. καὶ παρὰ 
τὸ μάξαις ΜῸ 21. ἐξερχομένου ἡμῶν Ν 22, λέγονται δὲ οὕτω ΝΕ 
καὶ Τ08}10 Μ 24--28. (]. ἔθμ]θπ Τ᾽ 84. γίνεται) γέγονεν Μ 26. Μεϑ. 
610 Μ ἢ] 91. 6]. πδοὰὺ ἀθπὶ 1ψϑυηϑ ᾿μαϑαίνειν ν ἴῃ. θη Ἐκᾷ. τοὺ (ΟἹ. 14 
κοπίδα ποσί. 21. 28. καὶ κατὰ μικρὸν ΜΙ 28. ὅ ἐστιν ἄμαϑον (οἀά. δυΐδοῦ 
ΓᾺ ἀογ καὶ ἄμαϑον; νρῃὶ. αασὰ. 2429---2268, ὅ. 6]. ἔρη]οβα Μ'. 81. καὶ δ} ὺ 9 Καὶ 

ος Ο 
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10) ᾿“μαλδῦναι" κακοποιῆσαι, ἀποχρύψαι,. εἰς ἅλα δῦναι. 
11) ᾿Ζ“μαλκιεῖν" τὸ μὴ ῥιγοῦν. 
12) ᾿“μαλλεύειν. δραγμεύειν, καὶ ᾿Δμάλλιον᾽ σχοινίον, ἐν ᾧ 

δεσμεύουσι τὰς ἀμάλλας, τὸ νῦν οὐλόδετον. 

δ 159) ᾿“μαξιτός" ἀμάξαις διοδευτός. 

14) ᾿“μαϑύνειν᾽ παρὰ τὴν ἄμαϑον ἀμαϑύνω᾽ τὸ ἀφανίζειν [καὶ 
κόνιν ποιεῖν), τουτέστιν τὸ εἰς ἄμαϑον διαλύειν. «πόλιν δέ τε πῦρ 

(ἀμαϑύνει»“ (11. 9, 598). 
15) ᾿“μαιμάκετος᾽ ὃ μακρός" 

10 Ὅμηρος υηἷστὸν ἀμαιμάκετον “ 
(θά. 14,511). παρὰ τὸ μῆκος μά- 

κετος, καὶ διπλασιασμῷ μαμάκετος, 
καὶ πλεονασμῷ τοῦ ἴ καὶ μετὰ τοῦ 
ἐπιτατικοῦ ἃ ἀμαιμάκετος. ὁ μα- 

18 χρὸς καὶ ὑπερφυής. τὸ δὲ οπνείου- 
σαν ἀμαιμάκετον πῦρ’ (Η68. ΤῊ. 
519) παρὰ τὸ μαιμῶ μαίμακα.. 
.οοΧίμαιραν ἀμαιμακέτην““(1].0,184) 
ἄμαχον. ἀκαταγώνιστον φοβεράν. 

20 ἀνυπόστατον. ἢ ἀπροσμάχητον καὶ 
μεγάλην. παρὰ τὸ μαιμάω μαιμῶ, 

τὸ προϑυμοῦμαι. μαιμάκετος, ἐξ 

οὗ τὸ ϑηλυκχὸν μετὰ τοῦ στερητι- 
κοῦ ἃ, πρὸς ἣν οὐδεὶς προϑυμεῖται 

δδ μάχεσϑαι. ἢ ἢ παρὰ τὴν μάχην ἀ- 

μαιμάχητος καὶ ἀμαιμάκετος καὶ 

ἀμαιμακέτη. 

᾿“μαιμακέτην Χίμαιραν" ἀνυ- 
πόστατον, ἢ ἀπροσμάχητον καὶ 

μεγάλην. παρὰ τὸ μαιμάω μαι- 
μῶ, τὸ προϑυμοῦμαι, μαιμάκε- 

τος ἐξ οὗ τὸ ϑηλυκὸν μετὰ τοῦ 
στερητικοῦ ἃ ἀμαιμακέτη, πρὸς 
ἣν οὐδεὶς προϑυμεῖζταιΣ μάχε- 
σϑαι. ἢ παρὰ τὴν μάχην ἀμαι- 

μάχητος καὶ ἀμαιμάκετος, τὸ ϑη- 
λυκὸν ἡ ἀμαιμαχέτη, τῆς ἀμαι- 

μακέτης. καὶ μετάγεται ἡ γενικὴ 

εἰς εὐθεῖαν καὶ γίνεται ὃ ἀμαι- 
μακέτης, τοῦ ἀμαιμακέτου, ὥσπερ 

ἡ ἀράχνη τῆς ἀράχνης ὁ ἀράχνης 
τοῦ ἀράχνου, ἡ γύη τῆς γύης ὃ 
γύης τοῦ γύου. Τ' 

16) ᾿“μαλδύνω" κυρίως τὸ διὰ πυρὸς ἀφανίξω. ἀπὸ τοῦ μαίρω, 
τὸ λάμπω, ὁ μέλλων μαρῶ, ἀφ᾽ οὗ τὸ μαραίνω, μετὰ τοῦ στερητικοῦ 

80 ἃ ἀμαρῶ, καὶ τροπῇ τοῦ εἰς Δ ἀμαλῶ, καὶ κατὰ παραγωγὴν ἀμα- 

λύνω, καὶ πλεονασμῷ τοῦ ὃ ἀμαλδύνω" .,«τεῖχος ἀμαλδῦναι"“ (1]. 12, 18). 

1. 6]. 01} Τ' 
ὅ---8. 6]. ἔθ] θη Τ' 
᾿μαϑύνει ΜΝ 
(σοζϑη ἀογ Ὀτηβίθ]υπρ, υρ]. 66 η.) 
2)., ἴθ! ΟκΑὶ 1. τὸ [610 Μ 
ΝΟ. πῦρ οὔμ Αὐϑαΐζ ὁ 
Οὐ 8. ᾿Δμαιμάκετον ΟΚαὶ 5 
ΝΟΕΙΡΘ μαιμάκετος Ν 
ΝΟῳΓ.ἙΑΒ 17. μαίμακαι καὶ Χίμαιραν Μ 

234, πρὸς ὃ δ προϑυμεῖ Μ πὶθ Τ' 
428---226, 18. 6]. ΓΘΒ]Θπ Τ' 
δῦναι. κυρίως δὲ ἢ). 
ΥΟΣ κατὰ παρ. ἔομ])ῦὺ ΝΟΩΗΙ Κ 

8. μαλεύειν ΝΟ ἀμαλλεῖον Τ' 
6--21. 6]. ᾿ψμαϑύνειν ᾿ἡμαιμάκετος ἈΔῸ} ᾿“μάλϑεια Μ 

6. ἀμαϑύνω)] ἀμαϑύνειν ΜΝ ἀμαϑύνω καὶ ἀμαϑύνειν Ο κὶ 
6. 7. καὶ κόνιν ποιεῖν ἀγο} ΑΒΓ σοὰ]ρὺ 

πόλιν δέ τε πῦρ ἴδ] Μ, τὲ δ} 9 καὶ 
ακρὸς ὕμηρος (6]. 16) Ν, ἀδῇοῦ Ὅμηρος πδο πῦρ 

ὁ μακρὸς ζο]ὺ ᾧ καὶ 
18. τοῦ τ μετὰ ΜΝΑΙ͂ 

4 δεσμότουσι 6 

19. καὶ νοῦ διπλ. 6} 
14. ἐπιτατικοῦ 68} 

21. παρὰ τὸ μαιμῶ μά Ν 

26. 271. ἀμαιμάχητος καὶ ἁμαιμακέτῃ Ν 
28. ᾿μαλδῦναι᾽ κακοποιῆσαι, ἀποκρύψαι εἰς ἅλα 

κυρίως 0 8}0} ᾧ καὶ 80. καὶ νοῦ τροπῇ ἴ0}0ὺ Νκ καὶ 

Βοὶιεοῃδίοίπ, ΘΘθ0Ὴ. ἃ. ρσηίθοι. ἘΠΥτΔΟ]οσίκΚαδ. 1ῦ 

Τιοχίϊεοι 

Τιοχίδοςι 

Τιοχίκοη, ΥΗῖ. 
Ηο9. 

Τοχίκου, να]. 
Ἠϑε. 

αοϑηυΐη. 23 

αϑουΐο. ἀ 

(“Ζοπυΐη. ὅ 

αυά. 90 

αοδυΐη. ὅ 

σοαυΐη. 6 



αοηυΐη. 9 

Τιοχίκοι 

Τοχίϊκοι 

Οοππΐη. 8 

1,.οχίϊεο, να]. 
Ἦϑ.. 

αοπαίΐῃ. 7 

1,οχίϊεου ἢ να]. 

Ἐπδίδίῃ. 1163, 28 

(ἰϑοαίη. 85. Τ0 

Ουά. 39 

(ἰθπυΐη. 834 
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ἢ τὸ ἁπλῶς ἀφανίσαι ἢ ὁμαλίσαι᾽ παρὰ τὴν ἄμμον, ἄμμος ἀμμῶ ὡς 

δοῦλος δουλῶ καὶ φίλος φιλῶ" παράγωγον ἀμύνω. καὶ πλεονασμῷ 

τῆς αλ συλλαβῆς καὶ τοῦ ὃ ἀμαλδύνω. οὕτως Ὠρίων, ὁ δὲ Με- 

ϑόδιος παρὰ τὸ ὁμαλός ὁμαλύνω, ὡς κακός κακῶ κακύνω, καὶ ἐπεν- 

ϑέσει τοῦ ὃ καὶ τροπῇ τοῦ ὃ εἰς ἃ ἀμαλδύνω. 
11) ᾿“μάλϑεια' ἡ τροφὸς τοῦ Ζιός᾽ Καλλίμαχος" «σὺ δὲ ϑή- 

δσαο {πίονα μαξὸν αἰγὸς ᾿“μαλϑείης“ (γι. 1, 48). οἱ σίδοι φασὶ 

παραπεπλάσϑαι τὸ ὄνομα᾽ εἷναι γὰρ αὐτὴν ἀμαλακιστίαν᾽ παρὰ τὸ 
μὴ μαλάσσεσϑαι καὶ ταπεινοῦσϑαι. διὰ τοῦτο καὶ τὸν Ἡρακλέα 
καρτερικώτατον γεγονέναι λέγουσιν, ἐπειδὴ εἶχεν αὐτῆς τὸ κέρας, 

ὥσπερ ὁ μῦϑος. [|ωξήτει εἰς τὰς Παροιμίας. [ ̓ “μαλϑείας κέρας" εὖ- 

σϑενείας καὶ ὑγιείας. 

18) ᾿“μαλϑεύσει" πλήϑει, αὔξει. 

10) ᾿“μαλή᾽ ἡ ἁπαλή" ἡ δὲ 
λέξις Μακεδόνων. ὅϑεν καὶ πρό- 
μαλα εἴρηται ἡ πρὸ τοῦ δέοντος 

αὐξανομένη μυρίκη. μαλεῖν γὰρ 

τὸ αὐξάνειν καὶ ὃ τριχῶν ἔχων 

αὔξησιν μάλη. ἐστὶ δὲ ἁπαλή καὶ 

᾿“μαλή᾽ κατὰ Μακεδόνας ἡ ἁ- 

παλή, κατὰ τροπὴν τοῦ π εἰς μ. 

οἷον ,ἀμαλὴ παῖς," ἀντὶ τοῦ ἁπαλή; 
ὅϑεν καὶ πρόμαλα εἴρηται ἡ πρὸ 

τοῦ δέοντος αὐξανομένη μυρίκη. 
μαλεῖν γὰρ τὸ αὔξειν, καὶ ὁ τρι- 

τροπῇ ἀμαλὴ παῖς. ᾿ καὶ ᾿“μαλόν, 
ἀμαλῶς᾽ ἁπαλόν, ἁπαλῶς" μετρίως, καὶ ᾿“μαλόν ὡς ἁπαλόν ὡς μετρίως 

εὐχόλωςο. εὐχόλωο. Τ 

20) ᾿“μαλλοδετῆρες" οἱ τὰς ἀμάλλας δεσμοῦντες" ἅμαλλα δὲ ἡ 
ἐκ πολλῶν δραγμάτων συναγωγή. 

21) “μαλλαι᾿ τὰ δράγματα τὰ τοῦ σίτου. ἢ παρὰ τὸ ἀμᾶσθϑαι 

ἢ παρὰ τὸ ἅμα ἀολλεῖσϑαι ταῖς χερσὶ τὴν τοῦ σίτου μετὰ τῶν ἀστα- 
χύων καλάμην. 

22) ᾿“μᾶν᾽ τὸ ϑερίξειν: παρὰ τὸ ὁμοῦ ἐπισπᾶν, οἷον ἅμα σπᾶν. 

τὸ ἅμα καὶ ὑφ᾽ ἕν πολλὰ ἕλκειν. [[ ξήτει εἰς τὸ "Ζμη. 

0 »"ἃ 

χῶν ἔχων αὔξησιν μεγάλην μάλη᾽ 30 

25 

23) ᾿“μάνδαλον᾽ τὸ ἀφανὲς παρὰ ᾿4λκαίῳ (Ετ. 128 Β4). ἀμαλ- 80 

1. ἄμμος ἴδ]! ΟΑὶ ἀμῶ ΜΝ 8. 4. οὕτως Θρίων ὁ δὲ Μεϑ.] ἢ Μ 
ὦρος Ο( αὶ ὅ. ἀμαλδύνω 68} ΝΟ ἣἧἽ. οἱ σίδοι φασὶ, γα]. ὅ66:.] φασὶ δὲ Μ 

8. παραπεπλασμένον Μ παραπέπλασται ΟΚΚΒ 9. μαλϑάσσεσϑαι ἢ" 10. εἶχε» ἔν 
11. καὶ ζήτει ΜΊ. εἰς τὴν παροιμίαν Ν, νὰ8 ΜΟὮ] δυο 221 148, ἀογ ἔστι καὶ 
παροιμία Βομγχοῖθύ. 11. 12. ἤγουν εὐσθϑενείας Μ καὶ ὑγ. 916 81}0 Μ. 18 Ὁ]8 
22. 6]. ἔβῃ]θὺ ΜῈ 14.16. ἡ δὲ λέγεται 5 18. 19. ἔξων αὔξησιν ΟΚΚ αὔξτ ΝΟ 
20--32. καὶ ἀμαλῶς ἁπαλῶς μετρ. εὐκ. Ν. Ἐϊομος; ἤ“μαλόν" ἁπαλόν. ᾿ΔΑμαλῶς" 
ἁπαλῶς μετρίως εὐκόλως γρὶ]. Ηθ8. 28. 34͵ 6]. ἔδῃ]ῦὺ Τ' 93. δὲ Γ6}ὺ 3 

έ 
2ὕ, ᾿μάλαι Ν δράγματα τοῦ σίτου ΤΜ 26. ἀολλεῖσϑαι Τ᾽ ἀολλίσϑαι ΜΝ 
ἀολίσϑαι 6 1 2ὅ---27. "Δμαλλα' εἰ μὲν παρὰ τὸ ἅμα, δασύνεται, εἰ δὲ παρὰ 
τὸ ἀμᾶσϑαι, λέγεται καὶ τὰ δράγματα: - δ' 28. 39, α]. ἔῃ] Τ' 28. ΝΟΣ 
ϑερίξειν: παρὰ ἀλκαίῳω τὸ ἀφανίζειν ἢ)" ἐπιπᾶν 5 29. ζήτει εἰς τὸ μη 
ἴομὺ Μ 1! 80---Φ20. 1, 12, 6]. ἔθ] θυ Η͂ 80. τὸ ἀφανὲς παρὰ ᾿Δλκ. 6} ὺ Τ' 
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1δ 
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2ὅ 
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δύνω ἀμάλδανον, τὸ ἀφανὲς καὶ ἀφανιξόμενον, καὶ καϑ' ὑπέρϑεσιν 
ἀμάνδαλον.. 

24) "άμαντες" οἱ περὶ ᾿Ελεφήνορα μετὰ Τροίας ἅλωσιν διέβησαν 
εἰς τὴν "᾿Ἤπειρον καὶ ὥκησαν παρὰ τὰ Κεραύνια ὄρη ἔκτισαν δὲ καὶ 

Εὔβοιαν, ὅϑεν "Ἄβαντες ἐκλήϑησαν. ἐν ὑπομνήματι Πυκόφρονος. 

καὶ κατὰ μεταφορὰν "ἥμαντες. 
20) ᾿“μαμαξύς᾽ ἡ ἀναδενδράς. παρὰ τὸ ἀμμίξαι᾽ ἡ συνδεδεμένη᾽" 

ἀναδεσμοῦνται γὰρ αἱ ἀναδενδράδες" ἀμμιξύς. καὶ πλεονασμῷ τοῦ ἃ 
καὶ τροπῇ ἀμαμαξύς. Ἐπίχαρμος ἐν Γᾷ καὶ Θαλάσσᾳ (ΕἾ. 9 1.) 

»οὐδ᾽ ἀμαμαξύας φέρει“. Σαπφὼ διὰ τοῦ ὃ ἀμαμαξύδες λέγει (ΕἸ. 
180 Β5). οὕτω Μεϑόδιος. [ ἐστὲν οὖν ἀμπέλου τι γένος" οἷ δὲ τὴν 
ἑσπέριον σταφυλήν. ᾿4λέξανδρος τὴν ἀβούβαστον λέγει. 

260) "“Ἵμαξα φησὶ δ᾽ ἀνὴρ ““μαξίφ' ἡ μικρὰ ἄμαξα, ἄ- 
φρένας ἀφνειὸς πήξασϑαι ἄμαξαν“ μαξα δὲ ἡ μείζων" ᾿Ησίοδος φησὶ 
(Β.68. ΥΥ. ἃ. Τ. 455)" παρὰ τὸ ἄγω δ᾽ ἀνὴρ φρένας ἀφνειὸς πήξασϑαι 

ἄξω ἄξα καὶ ἅμαξα. [| καὶ ᾿μαξίς ἄμαξαν“. Τ 

ἡ μικρά. 
21) ᾿“μάρα᾽ οοὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἀνὴρ ὀχετηγὺς ἀπὸ κρήνης μελανύδρου, 

ἀμ φυτὰ καὶ κήπους ὕδατι ῥόον ἡγεμονεύει χερσὶ μάκελλαν ἔχων 

ἀμάρης ἐξ ἔχματα βάλλων“. Ἰλιάδος φ΄ (Υ͂. 257). ἀμάρα ὁ ὀχετός, 
δι᾿’ οὗ τὸ ἐν τοῖς κήποις ὕδωρ φέρεται. [[ ἡ τάφρος ἢ ὑδρορροή᾽ παρὰ 
τὸ ἄμα καὶ ὁμαλῶς ῥεῖν τὸ ὕδωρ. ἢ ὅτι τὰ φυόμενα πλησίον αὐτοῦ 
φυτὰ οὐκ ἐᾷ μαραίνεσϑαι. ἢ παρὰ τὸ τῇ ἄμῃ αἴρεσϑαι" ἄμη δέ ἐστιν 

ἐργαλεῖον οἰκοδομικόν. ϊ ἢ διὰ τὸ περὶ τὰς αἰμασιὰς ῥεῖν, τὰ περι- 

φράγματα καὶ τοὺς τοίχους. [| οὗ δὲ τάφρον, στέγην. 

28) ᾿“μαρία' παρὰ τὸ ἅμα ἄγω παραγώγως᾽ τὸ αὐτὸ σημαινό- 
μενον. καὶ ᾿“μάραι᾽ αἱ ἐν τῷ ὠτίῳ κοιλότητες. [[ καὶ ᾿Α“μάρῃσι" 
πόροις. 

1. ἀφανὲς ἅδον τὸ ἀφανισϑὲν, δτὰ Βδπά γρ. ἀφανιξζόμενον ' καϑ᾽ ὑπέρ- 
ϑεσιν ὑμα καϑαιρέσει ΝΟῸΟ Ἢ δ᾽ καϑθαιρεϑὲν καὶ μεταϑέσει τοῦ ν καὶ 1 Τ' 
ὑπερϑέσει 8γ]Ὀ. 8. μετὰ τὴν Τροίας Τ' 4. ἐπὶ τὴν ἤπειρον ΟΚ εἰς 
ἤπειρον 5 περὶ τὰ ΟΚ καὶ νοῦ Εὖβ. Ὁ ΝΟ κᾺ ὅ. ἐν ὑποϑέσει Τ' 
---αἰ. ἡ ἀναδενδράς Ὀ18 ἐστὶν οὖν [6}ῦὺ Τ'Ὺ 10. φέρουσι 9 α' 11]. οὔτω υγ 7) 
18- --11. 6]. Γ0}}Ν 18. 14. φησὶ Ὁ18 ἄμαξαν ἴθ} ΜΠ 18---20. ἅμαάρα ἴξΕ]1, 
ὡς δ᾽ ὅτ᾽ Ὁ18 ἱλιάδος φ΄ τη δοβ]υΒ ἀθγ σοσῖσοα 6]. ΟΝ Ζα, τοῦ 5.10. []8 0} 
ἀταροβίθ]]ὶ, [0] ὺ δ ἰλιάδος φ΄ Τ' πδοὶ ἄδιλ [μϑτητδ ᾿ἡμάρα, ἴδ} ΙΓ 18. ὀχετὴ 
Ν Ζα 19. ἀμ φυτὰ Ὀ18 κήπους ἴδ] ῦὺ Ν Ζα, Ὀ16 ὕδατι ΛΔ, ὈΪ5 ἡγεμονεύει Τ᾽ 

ἡγ Ν ἦγε ΜΖα 20. ἐξέχματος ΟΦ ἀμάρα οὖν ὁ ὀχετός Τ ἀμαάρα ἴδ} 
ΟἸΚ. {1. ἐν τῷ κήπῳ ΜΊ ἢ τάφρος 8 2, 28. ἢ ὅτι Ὁ18 μαραίνεσϑαι 
6810 Τ' 22. αὐτῆς 2 24, ἢ διὰ τὸ παρὰ τὸ (τὰς ΜΝ, τὰς δὰ8 τὸ Τ᾽ αἷμ. 
ΜΝΟΟΘΙΕΟΙ,Τ 24, 2ὅ. τὰ περιφρ. ὈΪ8 στέγην ἴδ} ΜΙ͂ περίφρακτα ἢ τοὺς 
τοίχους Τ' 26. 271. μαρία Ὀ18 σημαινόμενον ἴδ6}0ὺ ΜΙ καὶ ἀμαρίαι παρά- 
γωγον ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ σημαινομένου Τ' 21. αἱ [610 δ᾽ ἀμάροισι Μ 
28. πόροισιν Τ' 

16" 
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29) ᾿“μάρυγγας᾽ ὄψεις" οἱ δὲ ἀκτῖνας ὄψεως. [[ καὶ ᾿ἡμάρυγμα" 

αἴθυγμα, φόρημα, εἴδωλον, κίνησιν λαμπηδόνα. 

950) ᾿μαρύσσω" τὸ λάμπω. Ἡσίοδος οοὑπ' ὀφρύσι πῦρ ἀμά- 
ρυσσεν“. (ΤᾺ. 8217). μαίρω, τὸ λάμπω, μαρῶ., ἐξ οὗ μαρύσσω καὶ 
πλεονασμῷ τοῦ ἃ ἀμαρύσσω. [| καὶ ἀμάρυγμα καὶ ἀμαρυγάς" σημαίνει 

τὰς τῶν ὀφθαλμῶν ἐκλάμψεις. ..Χαρίτων ἀμαρύγματ᾽ ἔχουσα“ Ἡσίο- 
δος (ΒῪ. 140 ΒΖ... σημαίνει δὲ καὶ τὰς τοῦ μετώπου ῥυτίδας. αἵ- 
τινες εἴρηνται διὰ τὸ ἀμαυρὸν ἀλαμπεῖς εἷναι καὶ ἀμυδραί. ἢ παρὰ 

τὸ ἀμάραις ἐοικέναι. {τουτέστιν ὀχετοῖς. ὡς γὰρ ἐκεῖναι τὸ ὕδωρ, 

οὕτω καὶ αὗται τὸν ἴδρῶτα μετάγουσιν ἐπὶ τὰ παρ᾽ ἑκάτερα μέρη 

τῆς κεφαλῆς. αἱ δὲ ἐκλάμψεις εἴρηνται παρὰ τὸ μαίρω., τὸ λάμπω. 

ἐξ οὗ τὸ μαρμαίρω καὶ μαρμαρυγή καὶ μάρμαρον᾽ (καὶ Μάρων κύ- 
ριον ὄνομα ἐκ τοῦ μαρῶ μέλλοντος. [ μαρύσσω ἀμαρύσσω καὶ ἀμά- 

ρυγμα᾽ ἢ μαρυγμαὶ ἀμαρυγμὴ καὶ ἀμάρυγμα. οὕτως Μεϑόδιος. 
81) ᾿“μάρυνϑος" πόλις Εὐβοίας ὠνομάσϑη δὲ ἀπὸ ᾿“μαράνϑου 

βασιλέως. ἢ, ὥς τινες, ἀπὸ τοῦ μὴ μαραίνεσϑαι τὸν τόπον᾽ σύν- 
δενδρος γάρ. 

92) ᾿Αμαραντός" ᾿Μπολλώνιος ὁ τὰ ᾿Αργοναυτιχά οἔνϑα δὴ 

ἠπείροιο Κυταῖδος ἠδ᾽ ᾿Δμαραντῶν“ (2, 899). Κύτος πόλις τῆς Κολχί- 
δος᾽ ἔστι καὶ ἑτέρα Κύτα τῆς Εὐρώπης κατὰ ἀρχὴν τοῦ εἴσπλου τοῦ 

Πόντου᾽ ἐκεῖϑεν δὲ τὴν ἀρχὴν λαμβάνει" λέγεται δὲ οὕτως ὀνομα- 
τικῶς. ὅϑεν Κυταΐδα τὴν Μήδειαν. ᾿Αμαραντός᾽ πόλις ἐν τῷ Πόν- 
τῷ, ὡς δὲ ἔνιοι ὄρη τῆς Κολχίδος, ἐξ ὧν καταφέρεται ὃ {Φᾶσις᾽ ὃ 
δὲ) Φᾶσις ποταμὸς φαίνεται ἀπὸ ᾿ρμενίων ὀρῶν εἰς Κόλχους κατὰ 

ϑάλασσαν. τὸ δὲ ᾿“μαραντῶν ἐνταῦϑα ἐπὶ τῶν ὀρέων περισπᾶται 
ὡς κύριον᾽ καὶ τὰ ᾿“μαραντά ὀξυτόνως λέγεται πρὸς διάφορον ση- 

1. ἢ. 6Ἱ]. ἔθ] Μ υμπὰ δῖον Τ' ᾿μαρυγάς Οοἀά. Εάἀάᾷ. νρ]. Ηοδγο 
Ὁ. ΟἸμδγὰχ ὉὈδθ1 Οδὶβῆ. Ομ οῖγ. 82, 12 1. καὶ ἀμάρυγα 6 Καὶ 8, νοτῦ. 8.10. 
8. ᾿Δμάρυγμα ἡ λαμπηδών, καὶ ἀμαρύσσω τὸ Δ. Μ 4. τὸ λάμπω Μ, ἴορμ]υ 
ΤΝΟΙΘϑ δ. καὶ ἀμάρυγμα ἴδομϊύ Μ ὃ. Θ. καὶ ἀμαρυγὰς Ὁ18 ἐκλάμψεις 
ἔθ] Τ' ἄον ἀαδνγ καὶ ἔνϑεν ἀμαρυγαὶ οἱ μὲν ὄψεις, οἱ δὲ ἀκτῖνες καὶ ἐκλάμψεις 
ὄψεως καὶ ἀμάρυγμα αἴϑυγμα φόρημα εἴδωλον κίνησις λαμπηδών θ. τοῦ ὁ- 
φϑαλμοῦ Μ ἔχων Μ ἔχω Τ ἔχουσιν Ο΄ΚΚ Ἡσίοδος νοῦ Χαρίτων Τ', 6 }} Μ' 
1--14. σημαίνει Ὀ18 ΜΜεϑόδιος ἴδ }ὺ Τ' 1--11. σημαίνει ὉὈ18 ἐκλάμψεις εἴρην- 
ται ἴθ]! ΜῈ 7. καὶ 610 ΝΟ καὶ δὲ καὶ ἔθ} ὺ δ᾽ 8. ἀλαμπεῖς γὰρ καὶ ἢ) ' 
9. ὀχετοῦ Ο Καὶ 1)1 11. ᾿ἡμαρύγματα παρὰ τὸ μαίρω Μ 12. ἐξ οὗ τὸ ἐν 
διπλασιασμῷ (ἐν διπλ. ἄθεον ἀογ Ζ26116 Ο) μαρμαίρω ΝΟ ἐξ οὗ ἐν διπλ. τὸ μαρμ. 
ΟἊ τὸ δὲ ἐκλάμψεις ἐπιτάσει τοῦ ἃ ἐκ τοῦ μαίρω μαρμαίρω ἐν διπλασιασμῷ 5 

12---14. Μάρων Ὁ18 Μεϑ. ἴομ] Μ 18. ἀμαρύσσω] 80 ὁ καὶ ἀμ Ο ἄὼν 
ἀμάρα Ζα 18. 14. ναὶ. ἀθμυῃ. ἀμάρυγμα] ἀμάρυμαι ᾧ 14. οὕτως Ὡυγ 
1)1 16δ--- 229, 2. 6]. 16 ]1θὰ Μ 18. ὠνόμασται ΝΟ ὦὶ 19. ᾿ἡμαραντός Το} 
Τ' (ΟἸοββθῃ πιοδὺ σοιγοηης) 21. οὕτως] τοῦ Ν ὀὄνοματικῶς] ὠνομάσθαι ΟΚ 
22. Μήδειαν λέγουσιν Ἐάαὰ, 23. 34, καταφέρεται ὁ ἅλις ποταμὸς ὁ φάσις 8 
24. 26. νρὶ. ἀδπυΐπ. 95. ἐνταῦϑα ἐπὶ τῶν ἴθ] }ὺ αὶ περισπωμένως ΟΚὶ 
26---229, 1. σημαινομένου Ο 

οι 
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μαινόμενον τοῦ ἀμάραντα σώματα δῆλον οὕτω λέγεται ἐπὶ ἀμα- 
ράντων σωμάτων. 

38) ᾿Ὡ“μαρτίνους᾽ παρὰ τὸ ἁμαρτῶ ἁμαρτίνους᾽ σημαίνει δὲ τὸν αϑπυίε. 39 

ἡμαρτημένον κατὰ τὸν νοῦν, ὡς οἰδῶ Οἰδίπους. [ τὰ παρὰ τὸ ἁμαρτῶ ουὰ. « 

8 συντεθέντα διὰ τοῦ ὃ καὶ διὰ τοῦ τ γράφονται. ξήτει εἰς τὸ 21αΐ- 

φρων. 
84) ᾿Ἁμαρτοεπής᾽ ὃ ἁμαρτάνων ἐν τῷ λέγειν ἤγουν φλύαρος. δοκυίε. 3: 

ἡ μεταφορὰ ἀπὸ τῶν ἁμαρτανόντων τῆς ὁδοῦ. 
85) Ὡμαρτωλός" παρὰ τὸ ἁμαρτῶ, ἁμαρτήσω ἁμαρτηλός καὶ 

10 ἁμαρτωλός. || ᾿Δ“μαρτωλόν᾽ αἰμύλον, πανοῦργον, μοχϑηρόν. [καὶ 1ιοχίκοι, ναὶ. 

“Ἱμαρτωλία, ὃ καὶ ἁμάρτημα. χὰ 

856) ᾿“μαρτία' κυρίως ἡ ἀποτυχία, παρὰ τὸ μάρπτω ἀμαρπτία αοπαίε. 18 
καὶ ἐλλείψει τοῦ π ἁμαρτία. ἡ ὃ βούλεται μὴ μάρπτουσα, ὅ ἐστιν 
ἐπιτελοῦσα. ἔνϑεν καὶ μάρτυς ὁ μάρψας καὶ εἰδὼς τὸ ἀληϑές. ἢ 

15 ἀπαρτία παρὰ τὸ ἀρτῶ, σημαῖνον τὸ ἁρμόξω, πόρρω οὖσα τοῦ συν- 
ηρμόσϑαι ὃ βούλεται, τῆς ἀπό προϑέδεως τὸ ἄποϑεν δηλούσης. 

81) “μάρτω᾽ ἁμαρτάνω ἐκ τοῦ ἁμάρτω, τὸ ἀποτυγχάνω, ὡς ἀοκυιη. τὲ 
ἥδω ἁνδάνω. ἀπὸ τοῦ μάρπτω. τὸ καταλαμβάνω. ἁμάρτω οὖν τὸ δοπυίη. τ1 
οὐ καταλαμβάνω. .,. ἀλλ᾽ ὃ γε καὶ τόϑ᾽ ἅμαρτε““ (1]. 8, 511). {καὶ ἀνε 

20 “ἡμαρτῆσαι᾽ τὸ ἀτυχῆσαι, στερηϑῆναι. ᾿] καὶ ““μαρτήσεσϑαι᾽ ἀδική- χοχίκου 

σεσϑαι. [[ἐ βλαβῆναι. 

958) ᾿““μαρτῇ᾽ [| ἐπίρρημα μεσότητος. [ σημαίνει τὸ ὁμοῦ καὶ κατὰ θοπουία. 19, 

τὸ αὐτό" καὶ ὃ μὲν ᾽ρίσταρχος ἐκ τοῦ ἁμαρτήδην λέγει κατὰ ἀπο- μων κὰ 
κοπήν᾽ καὶ ὀξύνεσϑαι. ὁ δὲ Ἡρῳδιανὸς ἐκ τοῦ ἅμα καὶ τοῦ ἀρτῶ. 

26 καὶ γίνεται ἀπὸ ἀμφοτέρων ἐπίρρημα ἁμαρτῇ καὶ ὁμαρτῇ. || ξήτει εἰς 

τὸ Ὁμαρτῇ. | Διὰ τί λέγονται μεσότητος ἐπιρρήματα; ἐπειδὴ μέσον 

1. λέγεσϑαι φκΚ γρΊ. αθμα1}. 8--8. 6]. ἔ68]6η Τ' 8. περὶ τὸ ἁμαρτῶ Ν 
4 ὁ ἁμαρτάνων τοῦ ΔῊ (νόος Οοἄ.) ἢ ὁ ἡμαρτημένος κατὰ τὸν νοῦν )' ἁμαρτῶ] 

μαρτία δ. σὺν ΝΟ σύνθετα Μ συντιθέμενα ΟΙΑ καὶ διὰ τοῦ ὃ 
τυ ΝΦῈἊ διὰ τοῦ ὃ ὡς ἁμαρτῶ ἁμαρτοεπὴς ἢ διὰ 1) γα]. αυά. υ. 5.211 71. ἤγουν 
ὁ φΊ. Μ 1 8. ἡ μεταφ. Ὁ18 ὁδοῦ ζομ]ὺ ΜΊ 9. ἀπὸ τοῦ ἁ ρτῶ Μ 
10, 11. ἁμαρτωλόν Ὀΐδδ ἁμάρτημα ἴθμ]ΐ ΜΙ 10. ἁμαρτωλός. ὀβκέρν ο ἁμαρ- 

ἑωλὸν ΝΟ ἁμαρτωλόν ἴθ} ΦΕΤ Ἑαὰά. αἱμύλος ΤΑΡΌΡΟΥΟς μοχϑηρός ΦἈΤ 
Ἑάά. 12. λέγεται παρὰ τὸ Μ 18. ἡ μὴ μάρπτουσα ὃ βούλεται Τ' ἢ ὃ 
βούλεται ΜΝ Ὸ αὶ δ ἀποτελοῦσα Ἑὰά. 141 ἔνϑα ΝΟ 5 Ζα 16. Ἦν ρίῤρμο 
ἤγουν Τ 61 Μ,ὶ 11. Ἁμαρτῶ (80 Ἰταλοῦ Οοἀα υ. Ἐπ. νογὺ. δίῃ 2) κα 
ἁμαρτάνω ΤΝΑΒ Ἁμάρτω [6}}ὺ Μ 20. ἁμαρτῆσαι ἀτυχῆσαι καὶ στερ. Μ 
τὸ στερηϑῆναι φ 20. 31. καὶ Ἁμαρτήσεσθαι Ὁ18 βλαβῆναι ἴ6}}ὺ Μή, βλαβῆναι 

Ὠδτὺ τὰ ᾿“μαρτῆσαι 22. μεσότητος 16} ΜΝ 8 ἢ] 22---280, 1 σημαίνει 
ἰα Νόσφι ἴθ10 Τί ἀθοΥ πϑο}} ἐπίρρημα μεσότητος Θ᾽ ΠΒΟΒΙ ΘὈὐ λέγεται δὲ μεσότη- 

τος ἐπιρρήματα ἐπειδὴ μέσον ἀρσενικοῦ καὶ οὐδετέρου κεῖνται 28. 34. ὁ μὲν 
Ὁ18 Ἡρωδιανὸς ἴσο} Μ, ἀογ ἀδίαν ἐστὶν ἁμαρτήδην)] ἁμαρτήσω Ὁ Καὶ (Β " 
ΚΟΒΕΩΝ, 28. 34 κατὰ συγκοπὴν ΝΟΙ 24, ὀξύνεσϑαι 2) ὀξυ Ν 
ὀξύνει 2δ. ἀμφοτέρων ἐπιρρημάτων ἡ Καὶ καὶ ὁμαρτῇ ΓΕ]: φ 
95. 96. ζήτει εἰς τὸ Ὁμ. [6}}0 Μ 20. διὰ τί] καὶ Μ λέγεται ΟΚ 
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ἀρσενικοῦ καὶ οὐδετέρου κεῖνται. [ ξήτει εἰς τὸ Νόσφι. [[ Δεῖ γινώ- 

όχειν, ὅτι σὺν τῷ ἱ γράφεται. τὰ γὰρ εἰς ἢ λήγοντα ἐπιρρήματα 

ἔχουσι τὸ ἴ προσγεγραμμένον, οἷον ἄλλῃ. πάντῃ, κρυφῇ. σπουδῇ, 

εἰκῇ. ὅπῃ. πῇ. εἰσὶ δέ τινὰ εἰς ἢ λήγοντα ἐπιρρήματα μὴ ἔχοντα 
τὸ ἴ, οἷον ..(ἢ ϑέμις““ (Π]. 2, 18) ἀντὶ τοῦ ὡς, φῆ νέος οὐκ ἀπά- Ὁ 
λαμνος" (ΚΑΙΠπι. ΕῪ. 518): ὡς νέος σημαῖνει, μή. νή. δή, δηλαδή, 

ἰή ἐστὶ δὲ σχετλιαστικὸν ἐπίρρημα καὶ ϑαυμαστικόν᾽ ὠή᾽ ἐστὶ κλη- 

τικὸν ἐπίρρημα᾽ καὶ ἰωή. σχετλιαστικὺν ἐπίρρημα᾽ καὶ τὸ ἤδη καὶ 

τὸ νῦν δή" σημαίνει δὲ τὸ ἀρτίως" τοῦτο δὲ τὸ νῦν δή οὐχ ἀνέ. 
χεται τὰς συντάξεις τοῦ νῦν. τὸ μὲν γὰρ νῦν συντάσσεται ἐπὶ 10 

τριῶν χρόνων, νῦν γράφω. νῦν γράψω, νῦν ἔγραψα, τὸ δὲ νῦν δή 

παρωχημένῳ μόνῳ συντάσδεται, ὡς παρὰ τῷ Ποιητῆ. οἷον οονῦν 

δή τοι ξυμβλήμενος ἐγγὺς ὁδίτης““ (Θά. 11, 127). χαὶ τὸ βῆ, ὅπερ 

περισπᾶται τῶν ἄλλων τῶν μὴ ἐχόντων τὸ ἱ μὴ περισπωμένων᾽ ἐστὶ 
δὲ μίμημα φωνῆς προβάτου. ἐστὶ δὲ καὶ τὸ ἀκαρή. σημαίνει δὲ τὸ 1Ὁ 
ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ. λέγει δὲ ὃ Τεχνικὸς (ἈΑΡ0]]. ἀ6 δάν. 151, 28) τὸ 
ἡσυχῇ καὶ ἄλλῃ καὶ τὰ τοιαῦτα διὰ τοῦτο σὺν τῷ τ γράφεσθαι, 

ἐπειδὴ ἀπὸ δοτικῆς γεγόνασιν. ὅτι γὰρ ἀπὸ δοτικῆς γεγόνασιν, δηλοὶ 

τὸ ταύτῃ ἐστὶ γὰρ αὕτη ἡ εὐθεῖα. ἡ γενικὴ ταύτης καὶ ἡ δοτικὴ 
ταύτῃ. εἰ ἄρα οὖν λέγομεν ταύτῃ ἀπέλθωμεν καὶ οὐ λέγομεν αὕτῃ Ὁ 
ἀπέλθωμεν, δῆλον ὅτι ἀπὸ δοτικῆς γέγονεν. εἰ δὲ τοῦτο ἀπὸ δοτικῆς 
γέγονε, δῆλον ὅτι καὶ τὰ ἄλλα τὰ ἔχοντα τὸ ἱ ἀπὸ δοτικῆς γεγόνα- 
σιν. οὕτως ὁ Χοιροβοσκὸς εἰς τὴν Ποσότητα. [᾿᾽Εχ ποίων μερῶν 

τοῦ λόγου γίνονται τὰ ἐπιρρήματα; ἐκ πάντων. ἀπὸ ὀνόματος. ὡς 

τὸ φρόνιμος φρονίμως" ἀπὸ ῥήματος, ὡς τὸ κρύβδω κρύβδην᾽ ἀπὸ 

μετοχῆς.) ὡς τὸ ἐπιστάμενος ἐπισταμένως᾽ ἀπὸ ἄρϑρου, ὡς τὸ ὅς 

εῷ ́.ι 

1. ξήτει [6}0 Ο αὶ ἔξ. εἰς τὸ Νόσφι ἴδμ)ὺ Μ εἰς τὸν ὄφιν Οοἀά. Ἑάἀά. 
θδσ οσνθῖβ Ὀοζιθ αὐ 816} δυΐ ἀδὰ8 ΕΟ]ροπάθ. 26. ἔχει ΤΜ οἷον ἄλῃ 
ΝφΟΙΑΙδΖα 4 εἰσὶ δὲ καὶ τινὰ Μ ὅ. 06. ϑέμις Ὀ18 νέος σημαίφψει 
[ο] Μ ὅ. φῇ] ἡ Ο Καα. ὅ. 6. οὐκ ἀπάλλαττεν Ο Καὶ οὐκ ἀπαλα 
ΝΟΊΤ' οὐκ ἀπάλαξεν Ζα 6. δηλαδή ΜΤ δ δὴ ΝΟ δῆτα δὴ ΟΚ 
ἔδ}ὺ Εαά. Ἴ. καὶ ὠὴ κλητικὸν ΜΨΨ 8. «τποὶΐοβ ἐπίρρημα ἴδὨ]ὺ ΛΙ͂ 8 018 
16. καὶ τὸ νῦν δὴ Ὀ18 προ ο τον, ἐστὶ δὲ 16} Μ 9, δὲ πδοὴ σημαίνει 96}]} 
ΝΟΦΙΕ ἀναχεται τὰ ἀναδέχεται γοΙῦ. Τ' 10. 11. ἐπὶ τῶν τριῶν Ν ἐκὶ 
τοῖς τρισὶ χρόνοις Ο α'ὐ 11. νῦν γράφη νῦν γράφω νῦν ἔγραψα 5 18. συμ- 
βλήμενος ἢ 14 περισπώμενον Ο Καὶ 16. δὲ καὶ] δὲ [68}ῦ Τ' σημαίνει 
καὶ τὸ ΝΟ 11. διὰ τοῦτο [εἰύ Μῖ γράφεται 18. γεγόνασιν 

ὈΘΙάΘη8)] Τ' Μ γεγ Ν γέγονε ΟΝ ὃ δῆλον ΝΟ 19. ἡ γοῦ εὐϑεῖα 
ΓΘ Ν 20. εἰ ἄρα οὖν (οὖν ἄρα Μὴ λέγει ΜΟΙ (4 ΝῚ οὐ λέγει Μ 
22. 28. γέγονεν Τ' 28---281, 14. οὕτως ὈΪ8 Ἡράκλεις 6} Μῖ, ἀδτ ἀδίδτν πὶ 
Βαμα τὰ δὲ τῆς μεσότητος ἐπιρρήματα ἐκ τῶν ὀκτὼ μερῶν τοῦ λόγου καὶ ἐκ 
τῶν πέντε πτώσεων γινόμενα. διὰ τοῦτο καὶ τὸ ταύτῃ ἀπὸ δοτικῆς. 28. εἰς 
τὸ ποσότητος Ν Ο καὶ Βαά. περὶ ἐπιρρημάτων (τοῦ) γοΥ ἐκ ποιῶν Ν 434 ὃ18 
281, 14. ἐκ ποίων Ὀ1ϊ Ἡράκλεις [6 }0} Τ' 24, γίνεται ἐπιρρήματα Ν τοῦ ἀδτ 
Κογτοκίαγ. 
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ὡς" ἀπὸ ἀντωνυμίας, ὡς τὸ οὗτος οὕτως᾽ ἀπὸ προϑέσεως. ὡς τὸ 

ἀνά ἄνω, κατά κάτω ἀπὸ ἐπιρρήματος, ὡς τὸ ἐγγύς ἐγγυτέρως᾽ 

ἀπὸ συνδέσμου. ὡς τὸ καϑά καϑώς. --- ἐκ πόσων πτώσεων γίνονται 
τὰ ἐπιρρήματα; ἐκ πασῶν. ἀπὸ εὐϑείας, ὡς τὸ ὁ πρόφρων ..πρό- 

ὅ φρωῶν νῦν ΖΙαναοῖσι Ποσειδάων ἐπάμυνον" (1]. 14, 807)" ἀπὸ γενικῆς, 

ὡς τὸ (ἡ) προῖξ {τῆς» προικός ἵνα προικὸς χαρίσασϑαι"“ (0ᾳ. 18, 18): 

ἀπὸ δοτικῆς, ὡς τὸ ἡ ἰδία τῆς ἰδίας τῇ ἰδία ,οἰδίᾳ ἦλθον, δημοσία 
ἐλάλησα" ἀπὸ αἰτιατικῆς, ὡς τὸ ἡ ἀπριάτη τῆς ἀπριάτης τῇ ἀπριάτῃ 
τὴν ἀπριάτην ἀπριάτην ἀνάποινον"“ (11. 1, 99) καὶ ἡ πέρα τῆς πέρας 

10 τῇ πέρᾳ τὴν πέραν “πέραν τοῦ χειμάρρου τῶν κέδρων“““ καὶ ἀπὸ 

κλητικῆς,. ὧς τὸ Ἡράκλεις παρὰ ΛΜουκιανῷ. ἢ ἀπὸ κλητικῆς χωρεῖ 

εἰς ἐπιρρηματικὴν σύνταξιν, οἷον ὥ᾽ τοῦτο γὰρ ἡνίκα ϑαυμαστικὸν 

λαμβάνεται, βαρύνεται καὶ χωρεῖ εἰς ἐπιρρηματικὴν σύνταξιν, οἷον 

ὦ Ἡράκλεις. 
1ὅ 89) ᾿“μαστρίς᾽ ἡ Ξάνϑου ϑυγάτηρ ἔκτισε πόλιν καὶ ἀφ᾽ ἑαυτῆς θοπαίε. 56 

ἐκάλεσεν. 

40) “μάς᾽ «ὔμμιν ἔγωγε μαρναμένοισι πέποιϑα σαωσέμεναι θεπυίε. 81 
νέας ἁμάς"“ (1]. 18, 90). τὸ ἁμάς ἐχτείνεται κατὰ τὸ τέλος" ἐστὶ 
τοίνυν ἁμετέρας καὶ κατὰ συγχοπὴν ἁμάς. [[ ἡμετέρας Ζωρικῶς. ἘΣ Ἐν τας 

20 41) ᾿“ματροχιά" παρ᾽ Ὁμήρῳ ἡ τῶν τροχῶν σύγκρουσις. παρὰ 1:οχίκου 

τοῖς νεωτέροις ὃὲ ὃ τῶν τροχῶν ἐν γῇ τύπος.  ἁματροχιά ἐστι τὸ Θϑπυίπ. 85 
ἅμα τρέχειν καὶ μὴ ἀπολείπεσϑαι, οἷον ὁμοδρομία τις οὖσα᾽ τροχοὺς 
γὰρ τοὺς δρόμους ἔλεγον. ὀξύνεται δὲ ὡς φυταλιά, καὶ δασύνετα. 
ἡ ἄρχουσα.  ἁματροχία᾽ ἡ εἰς ταὐτὸ συνδρομὴ τῶν ἀὐματῶν. τρταον ΎΩΣΕ 

86 ἁματροχιά δέ ἐστιν ὁ τύπος καὶ ἡ “ἐγχάραξις τοῦ τροχοῦ, ἡ ἐπὶ τῆς θθπυίη. 82 

γῆς. [|| ξήτει τὰς χρήσεις εἰς τὸ “Δρματροχιά. 
42) ᾿“μαυρόν᾽ τὸ ἀλαμπὲς καὶ μὴ δρώ- ᾿μαυρός᾽ ὃ ἀσϑε- θϑαυίη. 32 

μένον. παρὰ τὸ μαίρω μαρῶ καὶ πλὲεο- νὴς καὶ σκοτεινός. ἢ 
νασμῷ τοῦ ὕ μαυρῶ, ὡς κλαίω κλαύσω καὶ ὃ ἅμα ταῖς αὔραις φε- 

80 καίω καύσω, καὶ ἐξ αὐτοῦ ῥηματικὸν ὄνομα ρόμενος. Τ' 

μαυρός, καὶ μετὰ τοῦ στερητικοῦ ἃ ἀμαυ- 

ὅ. ποσειδάον ΟΦ Ζα 9. ἡ πέρα] ἡρα Φ 10. τῇ πέρᾳ 6} Ν 11. ἢ ἀπὸ 
τῆς κλητικῆς Ν 12. ϑαυμαστικῶς φΙὶ 14. ὦ ἡρακλῆς Οοά4. 15. 16. ΟἹ. ΔΜ 
ΜΤ;; Ζα υπὰ ΜΒιάκ. 1 θυρο θγθπ Θἷπ6 6]. δὺὰβ ϑίθραῃ. ν. ΒΥΖ. 11--19. 6Ἱ. 
68} Τ' 11. 18. Ἁμάς ὉὈ18 νέας ἁμάς 168}ὺ Μ 17. μαρναμένοιν Ο Καὶ 
-μένω Ν 19. ἡμετέρας ἔδμ!ῦὺ 2] δωρικῶς)] ὦρος Ο Κὶ 20---2Σ6. 6]. 

ἴθ} Μ 20. παρ᾽ Ὁμήρῳ] παρὰ τὸ ὁμοῦ 8᾽ 20. 21. 80 ΤΥ, παρὰ νεῶ 

ὁ τρᾶ ἐν γῇ Ν, ΒΗ] οἢ Ο, παρὰ δὲ τεωτέροις αὶ, παρὰ δὲ τοῖς νεωτέροις ΙΑ 
21, τοῦ τροχοῦ ᾿ὲν γῆ Τ᾽ 831--δ4. ἀματροχιά Ὁ18 ἄρχουσα ἔθ} Τ' ἡ ἀρχή 
᾿. 26. 26. ἁματροχιά δέ ὈΪ8 “ρματροχιά ἔδμ)Ὁ 26. ἡ τοῦ ἐπὶ 

ἔθ 21 26. τὰς χρήσεις] τὰς διαφοράς Καὶ ΩΝ καὶ γογ πλεονασμῷ 
ΓΙ ΝΟῚΙ 829. καὶ νοῦ καίω ἔμ) ῦὺ )' δ8δΒ0. καὶ νοῦ ἐξ πὰ )' 81. μαυ- 
ρός ἴδ] 
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ρός, ὁ ἀλαμπής. [ ἢ ὃ ἅμα ταῖς αὔραις φε- 
"ρόμενος. [ἢ ἀσϑενές. σκοτεινόν. 

438) ᾿“μβαλώμεϑα: ᾿ «μὴ δέ τι δηρὸν ἀμβαλώμεϑα ἔργον“ (1. 
2, 480) [|| ἀναβαλλώμεϑα, ὑπερτιϑέμεϑα. || πᾶσα πρόϑεσις συγχοπὴν 

πάσχουσα τοῦ ἐσχάτου φωνήεντος. καὶ τὰ ἑξῆς. 
44) "άμβατος᾽ ἀνάβασιν ἔχουσα ὁδός, ἡ πρὸς τῷ τείχει αὐτῷ 

οὖσα. [ ἀναβατός καὶ συγκοπῇ ἄμβατος. [ ξήτει εἰς τὸ ᾿Ιππόβοτον. 
45) ᾿Αμβλύς" ὃ σίδηρος. ὁ μὴ ὀξύς᾽ παρὰ τὸ μῶλος, ὅ ἐστιν ὃ 

ἐγχρονισμὸς τῆς μάχης, γένεται μωλύς, ὡς ἵππος ἱππύς. καὶ κατὰ 

στέρησιν ἀμωλύς, ὃ μὴ ἐπὶ μῶλον καὶ πόλεμον ἐπιτήδειος" συγχοπῇ 

καὶ πλεονασμῷ τοῦ β ἀμβλύς" βαρύς. 

46) ᾿Μμωβλυωπία' ἐκ τοῦ ἀμβλυωπός [ἀμβλυωπία)Ὑὔ τοῦτο παρὰ 

τὸ ἀμβλύ, ὃ σημαίνει τὸ ἀσϑενές, καὶ τὸ ὥψ ὠπός, οἷονεὶ ὁ μὴ 
καϑαρὸν φῶς ἔχων, ἀλλ᾽ ἀσϑενές. 

41) ᾿“μβλυώττειν' τὸ μὴ ὀξυδερκεῖν ᾿Αττικῶς. [ τὸ τυφλώττειν 

καὶ βαρύνεσϑαι τοὺς ὀφθαλμούς" ἀπὸ τοῦ ἀμβλὺς καὶ τοῦ ὄσσω, τὸ 

βλέπω. παρὰ τὸ ἀμβλεῖς ἔχειν τοὺς ὄσσους. [[ ἀμβλυώσσω καὶ ᾽4:- 
τικῶς ἀμβλυώττω. 

48) ᾿Δμβλῶσαι" τὸ ἀτελὲς βρέφος ἀπο- ᾿μβλῶσαι᾽" τὸ δια- 
βαλεῖν" καὶ τὰ πρὸς τοῦτο φάρμακα ἀμβλω- φϑεῖραι. [ϊ λέγεται καὶ 

ϑρίδια καλοῦσιν οἵ ἰατροί. ᾿Πριστοφάνης ἐπὶ τῶν ἀποβαλουσῶν 
καὶ φροντίδ᾽ ἐξήμβλωκας ἑἐξηυρημένην’ γυναικῶν τὰ βρέφη. 
(ὟοΙΚκ. 181). ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν ἀμπέλων. ᾿Πριστοφάνης καὶ 

ὁπότε γὰρ αὗται τοὺς λεγομένους ὀφϑαλμοὺς φροντίδ᾽ ἐξήμβλωκας ἐξ- 
ἀποκαυϑεῖεν, λέγουσιν αὐτὰς ἀμβλυώττειν, ηυρημένην“. ἐκ τοῦ ἀ- 

ἀντὶ τοῦ οὐ τελεσφοροῦσι καρπόν. καὶ ἐπὶ μαλῆσαι. ὅ ἐστι τὴν γο- 

τῶν γυναικῶν τῶν ἀτελῆ τὰ βρέφη ἐκβα- νὴν ἀφανίσαι, ἀμβλῆσαι 

λουσῶν λέγεται ἀμβλυώττειν καὶ κατὰ συγκο- καὶ τροπῇ τοῦ ἢ εἰς ὦ 

8. ᾿μβαλλώμεϑα 8 ναὶ. ἀδαπυΐῃ. μὴ δέ Ὀ18 ἔργον 61} ΜΙ͂ (σἱθ Α Β) 
4. ἀναβαλώμεϑα Τ' ὑπερϑέσει Μ δ. καὶ τὰ ἑξῆς 16} Τ΄, ἀθΥ Ζ΄νοὶ 
ΖΘ,]Θα ἔν ἀ16 Εὐράπζυηρ ἔγοὶ 1 [80. 6. 7. 6]. ἔομ!ὺ Μ 6. πρὸς αὐτῷ 
τῷ τείχει Τ' 1. καὶ συγκοπῇ ἄμβατος ἴο]ῦὺ Ν(Ο) ὁ καὶ Ἑὰα. ἘΠ 1εὺ οἱῃ Ζυ- 
βϑὺζ 468 οσίδββοσβ: δῦ ᾿ῃπ ΤΑ τα 810} 416 ἔΟ]σοπάθ γοσνοιδαησ. Εἂσ ξήτει 
εἰς τὸ ἵἹπ. αὺ Τ' 8 ἀἱθβοὺ (]οββα ἀθῃ ΑὈβοβηλὺ 4714, 17-- 22 τὰ εἰς 06 Ὁ]8 
ἐνὶ χώρῳ οἱπραοδβοίζί. ἹΙπποβάτος Ο ἹἹπποβότος Κὶ 8---14. 6]. 6 ]6η Τ' 
8. ὁ νοῦ ἐγχρ. ἔθ ῃ]ὺ Μὶ (πὶ 8) μῶλον ὁ ἐστι τὸν πόλ. Οοἀά. φυΐδβογ 2) 

11. βαρύς ἴ68}ῦὺ Μ 12. ᾿Αμβλυώπ᾽ ἐκ τοῦ ἀρβλυονς Ν ᾿Αἀμβλνυωπίας ἐκ τοῦ 
ἀμβλυωπὸς ἀμβλυωπίας Ο αὶ ᾿Αμβλυώττειν ἐκ τοῦ ἀμβλυωπία δ ἀμβλυωπός πία 
᾿") τοῦτο ἐκ τοῦ ἀμβλὺ... τοῦ ὦ ΜΟΙ ἀσϑενὲς καὶ ἀμβλυώττειν 
οὔμθ Τυθπαὴρ ΝῸΟ καὶ Βαὰ. 16. ὀξυδορκεῖν ΜΝ ᾽1ΤἉΤ' ἀττικοὶ Ο Καὶ 
11. τοὺς ὄσσους ἤγουν τοὺς ὀφθαλμούς Τ' 11. 18. ἀττικῶς ἀμβλώττω Μ 
19. ἀποβαλλεῖν Ο 20 ΟἹ]. [Π. λέγεται καὶ ἅδον Ηδδὺσ Τ' 24, ὁπόταν 
ΦΗ ὅταν 8 δ, λ) Ν λέγεται Ν᾽ 26---28. ἀντὶ τοῦ Ὁ18 ἀμ- 
βλυώττειν 0 ΟΕ 21. ἐκβαλλουσῶν Ν (ἢ) Ο 

φΞϑ, δ 

τῷ ΦΘ 
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πὴν ἀμβλώττειν. ἢ ἐκ τοῦ ἀμαλῆσαι, ὃ ἐστι ἀμβλῶσαι. καὶ ᾿'μβλω- 
τὴν γονὴν ἀφανίσαι, ἀμβλῆσαι καὶ τροπῇ ϑορίδια" τὰ ἐξημβλωμένα 

τοῦ ἢ εἰς ὦ ἀμβλῶσαι. || εἰς τὸ ΕἘξαμβλῶσαι. ἔμβρνα. || ξήτει εἰς τὸ 

49) ᾿“μβλωϑρίδια' τὰ ἐξημβλωμένα ᾿Εξαμβλοῦν. Τ' 
ὅ ἔμβρυα. 

50) ᾿“μβιοῖ᾽ ἀναπνεῖ, ἀναζῇ. 

51) μβικον χύτραν, κάδον. 

52) ᾿“μβλήδην γοόωσα ἀναφέρουσα ἀϑρόως τὸ πνεῦμα. [[ ἀνα- 

βολάδην, ἀπὸ προοιμίου. 
10 58) ᾿μβολάδην᾽ ἀναβάλλων. || ἢ ἐξ ὑποβολῆς ἀμβολαὶ γὰρ δια- 

ναβολαί. ἀρχὴ καὶ προοίμιον παρὰ τοῖς μουσικοῖς. 

4) (ζ᾽ “μβολιεργός)᾽ ..,αἰεὶ δ᾽ ᾿Αμβολιεργός᾽ ὁ ἀναβαλλό- 

ἀμβολιεργὸς ἀνὴρ ἄτῃσι παλαίει’ μενος τὸ ἔργον. ᾿Ησίοδος" ..αἰεὶ 
(Η.8. ΥΥ. υ. Τ. 418): ὁ ἀναβαλλό- δ᾽ ἀμβολιεργὸς ἀνὴρ ἄτῃσι πα- 

1ὅ μενος τὸ ἔργον. λαίει, Τ' 
55) Ἄμβροτοι" διότι ἀϑάνατοι οἷ ϑεοί, τῷ ἄμοιροι εἶναι βρότου, 

ὅ ἐστιν αἵματος. 
ὅ6) ἄμβροτον. ἀϑάνατον, οὗ βροτοὶ οὐχ ἅπτονται. [ ϑεῖον, αἰ- 

δοῖον, ἡδύ, λαμπρόν, εὐῶδες, καλόν. 
20 δ1) ᾿Ἄμβροτα᾽ κεκρυμμένα. 

ὅ8) ᾿“μβρόσιος ὕπνος" ϑεῖος, ϑαυμαστός, ὃν οὐχ οἷόν τε βρο- 

τοῖς ἅψασθαι" ἢ ὁ ὑγρός. ὑγρὸς γάρ ἐστιν ὃ ὕπνος. οἷον νήδυμος 

ἀμφιχυϑείς" (1]. 14, 258). καὶ ἀμβρόσιος οὖν διὰ τοῦτο λέγεται ὁ 
ὑγρός" οὕτως Ὧρος. ὁ δὲ Θεόγνωστος γράφει τὸ δει δίφϑογ- 

26 γον. [ σημαίνει καὶ τὸν εὐδαίμονα. [ τὰ γὰρ διὰ τοῦ διος ἅπαντα 

πλὴν τῶν μετουσιαστικῶν διὰ τοῦ ἐ γράφονται, οἷον διπλάσιος, 

ἀσπάσιος,. Ταράσιος. ἱκέσιος. ᾿Εφέσιος, ἀνάρσιος, Συρακούσσιος" 

οὕτω γὰρ Ἡρφδιανὸς ἐν τῇ Καϑόλου διὰ δύο σδ γράφει τὸ 

ὄνομα διαπρύσιος᾽ ὁμοίως δὲ καὶ τὰ ἐπ’ ἀριϑμῷ τασσόμενα, οἷον 
80 διαχόσιοι, τριακόσιοι. εἶπον .μὴ σημαίνοντα μέρος σώματος ἢ μετου- 

ὥ. τὴν ἴδ] ὺ Μ τὴν γῆν ." 8. εἰς ὦ μέγα ΟΚὶ εἰς τὸ ᾽Εξαμβλ. 
ἔθ] ΜΙ, πδοὶ ᾿μβλωϑροίδια ῷ 4, δ. 6]. ᾿ἀμβλωϑρίδια πδΔοὸ} Ἄμβροτοι Ὁ 
Μ 85--.16. 6]. ἔδμ]οα Μ 6. ἀναπνεῖ] ἀνασπᾷ 7. κλάδον δ 8. 9. ἀνα- 
βολάδην ἀπὸ προοιμίου ὭΒΔΟΣ ᾿βμ ολάδην Τ' 10. 11. γὰρ καὶ διαναβολαί δ' 
γὰρ αἱ ἀναβολαί ϑγ10. (τ ἀος 6116 στ Πρ). 12. ἀεὶ καὶ 14. 1ὅ. ἀνα- 
βαλόμενος Ο 106. 17. 6]. ἔθμ]ὺ Τ' 18---20. 6. 6 Β]θ ΜΙ 18. ϑεῖον 
Τ, 1 ΝΟΙ ΒΘ Ἐὰὰ. 20. καὶ ἄμβροτα ΝΦΙΒ κεκριμμένα Ν 21 εὶδ 
584, 1. ᾿Αμβρόσιος ὈΪ8 γένεται δὲ ἴ6Ἀ}Ὁ Τ' 21. ὕπνος ἴθ} ΜΙ ὃν] οὗ Καὶ 
οἷον ' γα]. ἀσμυΐη. 28. διὰ ταῦτα Μ ἢ] 24, ῶδὅ. οὕτως Ὁ18 δίφϑογγον 

 Μ ϑεογν ΝΟΒ (πἰο 4 Β) ϑέογνις Ηὶ Ζα διὰ διφϑόγγου γράφει 
τοῦτο ἢ). τὸ σι Καὶ 2δ. καὶ] δὲ αὶ γὰρ ἴο! Μ σις γινόμενα 
ἅπαντα Ζα 21. συρακούσσιος Μ ἢ)' (συρακούσιος Ζα, Μὶ6 4) συρακόσσιος- 

ΝΕ 28. ἐν Ἐν Ν, ἐν τοῖς καϑαροῖς Ν᾿, 68}ὺ Μ 80. μέρος σώματος 
ἢ [681 καὶ σώματος 80 Μ, ἴδ} ὺ Ν 8 γρ]. ἀθμυΐῃ. ἢ] ἡ Ν 
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σίαν δηλοῦντα" διὰ τὸ ὕειος χάρα καὶ γχρύσειος ταῦρος. [ Χ42- 

λως" τὰ διὰ τοῦ ιοδ κτητικὰ ἀπὸ πρωτοτύπων τῶν εἰς τοῦ γινό- 
μενα, εἰ μὲν μεταβάλλει τὸ τ εἰς ὅσ, διὰ τοῦ τ γράφεται, οἷον ἀκή- 

ρατος ἀκηράσιος, ἄμβροτος ἀμβρόσιος" εἰ δὲ φυλάττει τὸ τ. διὰ τῆς 

εἰ διῳφϑόγγου. ἀρχέδστατος ἀρχεστάτειος, Καλλίστρατος Καλλιστρά- 

τειος" χωρὶς εἰ μὴ ὦσιν ἐθνικά, ὡς τὸ Βοιωτός Βοιώτιος καὶ 41ἴ- 

γυπτος Αἰγύπτιος. γίνεται ὃὲ παρὰ τὸ ἄβροτος᾽ τοῦτο παρὰ τὸ 
βροτός μετὰ τοῦ στερητικοῦ α καὶ πλεονασμῷ γίνεται ἄνβροτος. καὶ 

τρέπεται τὸ ν εἰς μ᾽ τὸ ϑηλυκὸν ἡ ἀμβροσία, καὶ σημαίνει τὴν 
ἀϑανασίαν. ἀμβροσία δὲ ἡ ὄντως σοφία ϑεοῦ. 

ὅ9) ᾿μβροσία" ϑεία τροφή. ἧς βροτοὶ οὐ μετέχουσιν, ἢ ἧς οὐχ 
οἷόν τε βροτὸν ἅψασϑαι. ἐστὶν οὖν βρόσις βροσία καὶ κατὰ στέρη- 
σιν καὶ πλεονασμῷ τοῦ ὦ ἀμβροσία. [ϊ καὶ οἀωβρόσιαι χαῖται“ (1]. 

1, 829). [ καὶ ἀμβροσίην διὰ νύκτα“ (1]. 2, δ7), διὰ τῆς ϑείας 

νυκτός. [ ὧδε τὴν ϑείαν σημαίνει. σημαίνει δὲ καὶ τὸ τῶν ϑεῶν 

βρῶμα. 
60) ᾿“μβρακία" πόλις Ηπείρου. ἀφ᾽ ἧς ἐχλήϑη ἡ χώρα ᾿ἥμβρα- 

κία. «ἤδη μὲν ποτὶ κόλπον ἐπώνυμον ᾿Αμβρακιήων“. ᾿Απολλώνιος 

(4, 1228). 
61) [“μβη τὸ χεῖλος τῆς λοπάδος᾽ παρὰ τὸ ἐν ἀναβάσει 

εἷναι]. 
02) ᾿μβων" κυρίως τὸ χεῖλος τῆς λοπάδος. παρὰ τὸ ἐν ἀνα- 

βάσει εἷναι, οἷον πολλῶν ἤδη λοπάδων τοὺς ἄμβωνας περιλείξας"“ 
(Ε.ρο]. ΕἾ. 52 Κι). λέγονται δὲ καὶ οἱ ὀρεινοὶ καὶ ὑψηλοὶ τόποι, 
οἷον ,,»ἐπ’ οὔρεος ἀμβώνεσσι“ (ΚαΑΙ]ἰπι. ΕἾ. δη. 10). παρὰ τὸ βῶ βών 

ὡς γηρύω Γηρυών καὶ ἀνάβων καὶ συγκοπῇ ἄμβων. [ καὶ καϑόλου 
προσανάβασις καὶ ὑπεροχή᾽ καὶ ὃ τοῦ ὄρους λόφος. 

62) ᾿3μ βωμοῖσι" ἄρματα ἀμ βωμοῖσι“ (1]. 8, 441) ἀντὶ τοῦ περὶ 

1. δηλοῦν Μ δηλονότι Κὶ ὕειον Κὶ ταῦρος Μῖ (σὶρ 4) σταῦρος Ν 
σταυρός Καὶ 1. ῶ. καὶ ἄλλως ΜῈ. 3. ἀπὸ πρωτοτύπου τῶν ΜῈ 4. ἄβρο- 
τος ἀβρόσιος ΜΝΟΙΑ δ. ἀρχέστατος γνρὶ. Οαυάϊδη. ὅ. θΘ. Καλλίστρατος 
Καλλιστράτειος 61} Ο Ἴ. ᾿Αμβρόσιος᾽ παρὰ τὸ ἄβροτος Τ' 8. στερητικοῦ 

ΤΟ ΝΟΙ͂ ἄβροτος Ν ἅἄβροτος ΟΝ ἄμβροτος Μ 9. τρε Ν τὸ » 
τὸγ  Μ ἡ [6 }} Τ' 5 10. τοῦ ϑεοῦ Καὶ Τ' 11. καὶ ἡ ϑεία τροφή 
(μβροσία ἴδ }}) καὶ ἀμβρόσιον ποτὸν οὗ οὐχ οἷον τε βροτὸν ἄψασϑαι καὶ πιεῖν 
Τ “μβροσία σημαίνει δύο" ϑεία τρΙ Ν ἡ ϑεία τρ. Μ 18. πλεονασμὸν ΤΝ 
ἀμβροσία καὶ ἀμβρόσιον καὶ ἀμβρ. χαῖται Τ' 1δ. 16. ὧδε ὈΪ8 ὠς 61} Μ 
16. καὶ 0 ΝΟΑ͂ 11-- -τ0. 6Ἰ. ἔθδῃϊὲ ΠΜΡΨΤ 20. 21. 6]. ἴδ 1 Τ'; 2 ' 
ΒΟ χοιύ σὰ Ἄμβων δῖη Βαπὰ γράφεται καὶ ἄμβη; τρὶ. ἀοπυΐη. Ὠδγ Ατοβοίυρ. 
ΨΆΓ 4 ἀΒΗ]1ΟὮ υπὰ 980 πδοβύγάρ!ο 88 ἄθιῃ Οαυάϊδῃ. ογοιυοσί. 22 Ὁ18 

26. κυρίως Ὀ18 συγκοπῇ ἄμβων ἔξ] Τ' 28. οἷον] ἐπὶ δ' 2ὅ. ἀμβώνεσι Ν 
ἀμβώνεσι καὶ 5 20. ἐν συγκοπῇ Κὶ Ἄμβων᾽ ἡ καϑόλου Τ 21. καὶ 
ὁ τοῦ ὄρους λόφος ἴθ} ΜΙ ὁ ἴδῃ]! Ν ὁ τοῦ 16} κα 8 22 -- 286, ὅ. ΟἹ]. 
ἴθ Μ 28. ἅμ βωμοῖσι Τ' ϑτὴ Ηδπά, 96}}} Ν ἄρματα ἀμ βωμοῖσι ἴ6}}} 
Η Κα Ἐαὰ. παρὰ τοῖς βωμοῖς Καὶ 

10 

20 



ἙἘΤΥΜΟΙΟΘΙΟΌΜ ΜΑΟΝΟΜ. 985 

5. εἱ τοῖς βωμοῖς. Χρύσιππος ὑφ᾽ ἕν προφέρει. ὃ μέντοι ᾿ρίσταρχος 

δύο μέρη λόγου καὶ προπερισπᾷ. λέγει γοῦν καὶ ἀλλαχοῦ οχρύδειοι 
δ᾽ ἄρα κοῦροι ἐυδμήτων ἐπὶ βωμῶν“ (θά. ἴ, 100). χρὴ γινώσκειν, 

ὅτι διὰ τοῦ μ᾽ γράφεται, κἂν παράϑεσις ἧ, ὁμοίως τῷ »ἀμ φόνον ἀν 

8 νέχυας“ (1. 10, 298). 
64) ᾿“μέλγω" παρὰ τὸ ἅμα ἕλκειν. 
60) ᾿“μέλει" τοιγαροῦν, δηλαδή, πάντως. ἐπίρρημα γάρ ἐστιν 

συγκατάϑεσιν δηλοῦν. 

66) ᾿“μέγαρτος" ποτὲ μὲν δηλοῖ τὸ εὐτελὲς καὶ μὴ ἄξιον φϑό- 

10 νου, οἷον οἀμέγαρτε συβῶτα“ (Οἀ. 117, 219), ἐν τῷ συβωτεῖν ἀνεπι- 

φϑόνητε, ἄξιε συφορβεῖν, κατὰ στέρησιν τοῦ ἃ. παρὰ τὸ μεγαίρω, 

τὸ φϑονῶ. μεγαρτός καὶ ἀμέγαρτος, ὃ μὴ φϑόνου ἄξιος. φϑόνος γὰρ 
τοῖς εὐτελέσιν οὐ προσγίνεται’ πρὸς γὰρ τὸν ἔχονθ᾽ ὁ φϑόνος 
ἕρπει. Σοφοκλῆς (ΑΙ. 167). δηλοῖ δὲ καὶ τὸ πολύ, ὡς τὸ φόνον 

1 δ᾽ ἀμέγαρτον ὄφελλεν"“ (1]. 2, 420), κατ᾽ ἐπίτασιν τοῦ ἃ, ἵν᾽ ἦ ἀμέ- 
γαρτον τὸ πολλοῦ φϑόνου ἄξιον᾽ τὰ γὰρ μεγάλα φϑονεῖται, τὰ δ᾽ 
εὐτελῆ οὔ. 

67) ᾿“μείβω, ἀμοιβή, ἡ μεταλλαγὴ καὶ πόρευσις. [[ϊ καὶ ᾿“μεί- 

βοντας᾽ τοὺς ξυλίνους ἀντιστάτας (τοὺς) ἐν ταῖς οἰκοδομίαις. δο- 

20 χούς. στύλους. 

68) ᾿“μείβειν" τιμᾶν. ᾿] καὶ "μειβον" ἤλλασσον. ᾿] καὶ ᾿Αμείβεται" 
παραιτεῖται. 

69) ᾿“μείβεσϑαι᾽ ἀντὶ τοῦ ἀποκρίνεσθαι, ἐναλλάττειν, διέρχε- 
σϑαι. καὶ τὸ ἐν μέρει τι ποιεῖν. 

96 10) ᾿“μειψικόσμη᾽ ἡ μετακόσμησις. 
11) ᾿“μειψιρυσμεῖν᾽ μεταμορφοῦσϑαι. 

12) ᾿ἡμένης᾽ σημαίνει τὸν παῖδα. παρὰ τὸ μὴ ἔχειν μένος" καὶ 
κλίνεται ἀμένητος, ὥσπερ ᾿“μέλης ᾿Αμέλητος, [ὄνομα ποταμοῦ]. εἰσί 
τινα εἰς ης ὑπὲρ δύο συλλαβὰς ἔχοντα πρὸ τοῦ ἢ ἀμετάβολον καὶ 

80 πρὸ τοῦ ἀμεταβόλου φωνῆεν, μὴ τὸ ἢ. μὴ τὸ ἴ, μὴ τὸ ὁ. μὴ τὸ συ, μὴ 

Ὡ. λόγου ἴ6}}ὺ Τ᾽ οὖν ΝΜ Ζα οὔσειοι] ΧΤΝΟ χώρουν ἢ χαί- 
ρετε Ζα 4. κἂν ἐν παραϑέσει Τ' δ ΓΝ ββο 1ιὕοϊο ἀεαΐν 1η Ζα 

4. ὅ. ἀν νέκυας 6} Ζα θ. ΟἹ. Γ6}}} Τ' 1. ἀντὶ τοῦ τοιγαροῦν καὶ 
δηλαδὴ καὶ πάντως Μ γάρ] δὲ Τ' 9--17. 6]. 68} Τ' 9. ᾿μέγαρτον 
Μ 10. 11. ἀνεπίφϑονε Κκὶ 14. ὡς σοφοκλῆς φησι᾽ δηλοῖ Μ φόνον 
ὈΤΜ ΝΟ (πὶθ 4) πόνον Καὶ 16. ὄφελεν Ν ὦφελλεν Κὶ 10. τὸν πολλοῦ 
Ν ΚἘα,αα. 18---26. 6]. ἔδ] οι Μ 18. ᾿ἡΜμείβω ἴομ}ὺ Τ' ᾿ἡμοιβή ἴδε! ΝᾺ 
18. 19. ἀμείβοντα Κὶ Ζα ἀμείβοντες οἱ ἐν ταῖς οἶκ. ξύλινοι ἀντιστάται δοκοί 

στῦλοι. Τ' 58. ἀν ἀποκρίνεσθαι Ν ἀνταποκρίνεσϑαι Τ' ἀποκρίνασθαι Κ' 
ἐναλάσσειν ΝῚ Κ΄ 20. ᾿Δμειψίκοσμος 85. (ἸΟΒ  σοΥ ἀμειψικόσμησις) 26. ᾿ἅμει- 
ψιρυσμόν 55 241--286, 6. 6]. ἔδ}ὺ Τ 28. κλίνεται] καλῆται Ν᾽ καλεῖται Ο 
ὥσπερ) ὡς ἢ] ᾿ΔΑμέλης ἴδ 1 Καὶ 1 ὄνομα ποταμοῦ Ν 2 ́ ΙΒομθη Ζ61]6Π, 
ἔθ ]0 ΠΟΥ 4.8 80. καὶ μὴ τὸ ἢ 2) 1 80---286, 1. μηῖ (ΞΞ μὴ τὸ) 1 μηῖ 
ὃ μηῖ ὦ Ν͵ ἈΒΗΠ1ΟῈ Ο, μήτε τὸ ἱ μήτε τὸ ὃ μὴ τὸ ὥ Κα, μὴ τὸ ὃ πὰν 'ἰὰ Μ᾽ 

Θομυΐη. 54 

Τιοχίϊεοιι 

σουαΐη. δ 

Τοχίκου 

γα]. Ουὰ. 18 

ΤοχίκοΣ 

1μοχπίκου, ναὶ. 
Ἠδ68. 

1 οχὶϊκοῦ 

σοπαυΐῃ. δ7 



Οοπυΐη. δὅ5 

Ποχίκοη 

Τοχίϊκου 

Ἰοχίϊκοα, γα]. 
ἌΡΟ]] ΒΟΡΆ. 98,29 

Θαμυΐῃ. 58 

Ιοχίκου, Υυμῖ]. 
Ηδθε. 

Θυά. 117 
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τὸ ὦ, ἅτινα διὰ τοῦ τοῦ κλίνονται" ᾿Επιάλης ᾿Επιάλητος, ᾿Ζκέλης 
᾿Ακέλητος, ὄνομα ποταμοῦ, κέλης κέλητος, Ὑπέρης Ὑπέρητος. πρόσ- 
κειται μὴ τὸ ἢ, μὴ τὸ ἴ, μὴ τὸ ὃ, μὴ τὸ ὕὑ, μὴ τὸ ὦ, ἐπειδὴ ταῦτα 

εἰς οὐ ἔχουσι τὴν γενικήν, Αἰσχίνης Αἰσχίνου, Μηριόνης Μηριόνου, 

Κερβύνης Κερβύνου, τελώνης τελώνου. οὕτως ὁ Χοιροβοσκὸς εἰς 

τὸν ε΄ κανόνα τῶν ἀρσενικῶν. 
15) ᾿ἡμενηνός" παρὰ τὸ μένος ἄμενος, 

καὶ πλεονασμῷ τῆς νη συλλαβῆς ἀμενηνός. 

ἢ παρὰ τὸ μένω μενηνός, ὡς πέτω πετη- 

νός, καὶ ἀμενηνός, [ ἀσϑενής. λεπτός, μά- 
ταιος" [ ἐξ οὗ καὶ ῥῆμα .ἀμενήνωσε δέ οἵ 
αἰχμήν““ (1]. 18, 62), ἀσϑενῆ ἐποίησεν" 

ἀντὶ τοῦ ἀνέκαμψεν. 

᾿Δμενηνός" ἀσϑενής, 
λεπτός, μάταιος. [! ἐξ οὗ 
καὶ ῥῆμα ἀμενηνῶ, οἷον 
»»ἀμενήνωσε δέ οἱ αἱ- 

χμήν"΄, ἀντὶ τοῦ ἀσϑε- 

νῆ ἐποίησεν. [[ϊἐ ἀνέ- 

καμψεν. Τ 

14) ᾿“μέρδω᾽ || [Ἰλιάδος ν΄] οὔσσε δ᾽ ἄμερδεν αὐγὴ χαλκείη" 
Θοπυΐη, 66 (1]. 18, 340), ἐστέρισκεν ἠμαύρου. [[ κυρίως τὸ μέρους στερῶ, κατα- 

χρηστικῶς δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ στεροῦμαι, οἷον ὁπότε δὴ τὸν ὅμοιον 

γίνεται μερίξω, καὶ κατὰ συγκοπὴν καὶ τροπῇ τοῦ ξ εἰς ὃ 

ἀνὴρ ἐθέλῃσιν ἀμέρσαι““ (1]. 10, 58). ὥσπερ παρὰ τὸ σκαίρω σχκαρῶ 
γίνεται σκχαρίξω καὶ εἴρω ἐρῶ ἐρίξω, οὕτω καὶ παρὰ τὸ μείρω μερῶ 

μέρδω, 
καὶ μετὰ τοῦ στερητικοῦ ἃ ἀμέρδω. (ἢἣ παρὰ τὸν μείρω μερῶ 4ἰο- 
λικῶς μέρσδω, ὡς φϑείρω φϑερῶ φϑέρσω καὶ κείρω κερῶ κέρσω- 
καὶ ἀμέρσω ἐξ αὐτοῦ. 

10) ᾿“μεύσιμον" ἀμεύω, τὸ πορεύομαι, 
παρὰ τὸ ἅμα καὶ τὸ δεύω. ἢ παρὰ τὸ νεύω 

νεύσιμος καὶ ἀνεύσιμος, τοῦ ἃ τὸ ὁμοῦ ἢ 
πλεονασμὸν δηλοῦντος, τροπῇ τοῦ ν εἰς μ, 

οἷον ὅπῃ καὶ ἀμεύσιμον“, τουτέστι πορεύ- 
δσιμον. ᾿“πολλώνιος ὁ τὰ ᾿Δργοναυ- 

τικαά (1, 291). [ καὶ ᾿Ἱμευσιεπής" διαλλάσ- 
σουσα καὶ ἀμειβομένη τοῖς λόγοις. 

᾿Μμεύσιμον᾽ πορεύ- 
δσιμον, οἷον .,ὅπῃ καὶ 
ἀμεύσιμον“. 

σιεπής᾽ διαλλάσσουδα 

καὶ ἀμειβομένη τοῖς λό- 
γοις. Τ 

10) ᾿“μείβω: τὸ ἃ βραχύ' τὸ ἃ πρὸ τοῦ β ἢ ἃ συστέλλεται. 

1. κλίνονται ΜῈ καλοῦνται Ν 

᾿ ἯΙ τὰ ἑξῆς Κὶ 
εβρυόνου αὶ τνρὶ. αθηυ]η. 
ς ΜΝ αὶ αὶ νῃιο])οιοιὺ τιον, νρ]. ἀδπαϊη. 
4 Μ 14... 25. 6]. ἐο]δ Τ' 
ψεν Κὶ 10. καὶ 60 Ν ὁπότε ΝΟΙ͂ πὶ 4Β ὁππότε Μ 
ΝΟΒ ἐθέλησεν καὶ 19. τροπὴν ἂἃυ8 τρυπῇ Καὶ 
ἐξ αὐτοῦ ἴο]ὲ 5: Μ 28---.Δ10. ΕἸ. ἔδ1 ΗΜ, 

ἀμεύω 3 34. ἅμα ἴ}} ΝΟ 
ὁμοῦ Καὶ 

2, κέλητος Ἐειητοῦ 1 
ἢ Ὀΐθ τὸ ὦ] μὴ τὸ ἢ 1 ὃ ὕ ὦ Μ μὴ τὸ ἢ μητ τ καὶ ἑξῆς Ν 

4. ἔχει ΜῸ Μηριόνης Μηριόνου ἴδῃ] Καὶ 
γον τελώνης ΟΟΌΘΥ π᾿ Ζ6116 καὶ Μ 

σεύω τὸ ὁρμῶ 
81. τὸ ἃ βραχύ Ὁ18 συστέλλεται Τ' ἅτὴ ΒΠ]υ8Β (τὸ γὰρ ἃ πρὸ). 

8. μὴ τὸ 
μὴ τὸ 1 μήτε τὸ 

ὅ. κεβρυόνης 
10. ὁ ἀσϑε- 

ἤγουν ἀνέκαμψεν 5᾽ ἕκαμ- 
14. ἐλιάδον ν΄ 16}}0ὺ Μ 5, πδοῦ ἀνέκαμ- 

11. ἐθέλῃ 
ἀμέρσω δὺο Β 

28. ᾿φμεύσιμον ον αν 

ἢ) 2ὅ. τοῦ ἁ σῇ τὸ 

καὶ ᾿ζμευ- : 

20 

τω φι 

80 



ὃ 

10 

1ὅ 
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σημαίνει δὲ τρία᾽ τὸ λόγον ἀποδίδωμι καὶ τὸ ἐναλλάσδειν καὶ τὸ 

κατὰ μέρος .»οἱ μὲν ἀμειβόμενοι φυλακὰς ἔχον“ (1]. 9, 411). 
1) ᾿Δμειδεῖς τε καὶ στυγνοί᾽ ἐν βάϑει βουλευόμενοι. ὅμοιοι; 

σκυϑρωποί᾽ σημαίνει δὲ καὶ ἀγέλαστοι καὶ ἀχάριστοι. ἀπὸ τοῦ 

μειδῶ ἢ μειδιῶ᾽ τοῦτο παρὰ τὸ ἤδω., τὸ εὐφραίνομαι, Βοιωτικῇ 

τροπῇ τοῦ ἢ εἰς τὴν εἰ δίφϑογγον καὶ πλεονασμῷ τοῦ μ᾽ μειδῶ καὶ 

μειδιῶ" τὸ γὰρ ἐπὶ τοῦ βουλεύομαι διὰ τοῦ ἡ γράφεται καὶ βαρύ- 

νεται παρὰ γὰρ τὸ ἅδω γίνεται, ὃ σημαίνει τὸ ἀρέσκω. 

18) ᾿Δἀμείδητος ἀμειδήτους᾽ .,ὦ ἐν ἀμειδήτους ἁγίας ηὐλίξετο 

νύχτας“ (ἈΡ0]]. 2, 908), τὰς φρικτάς, ἐν αἷς οὐχ ἔστιν μειδιᾶσαι 
οὐδὲ γελάσαι" ἢ ὅτι φοβεραί εἰσι καὶ σκοτειναί. ἁγίας δὲ τὰς ἁγνάς, 

διὰ τὸ ἐν αὐταῖς ἄγεσϑαι τὰ μυστήρια. ᾿ἡπολλώνιος. 

19) ᾿Αμείλιχος᾽ ἀμείλικτος, οος͵ μειλίσσδω τοῦτο ἀπὸ 
ἀσυμπαϑής, ἀπηνής" ἀπὸ τοῦ μει- μεταφορᾶς (τοῦ δι Βδηά) μεί- 

λίσσω᾽ || τοῦτο ἀπὸ μεταφορᾶςτοῦ λιχος καὶ ἀμείλικτος. ἀσυμπα- 

μέλιτος μελίσσω καὶ πλεονασμῷ ϑής, ἀπηνής, σκληρός, ἀδυσώπη- 

τοῦ τ μειλίσσω, μειλικτός καὶ ἀ- τος ἀπὸ τοῦ μέλιτος μελίσσω 

μείλικτος, ὃ ἀσυμπαϑὴς καὶ ἀ- καὶ πλεονασμῷ τοῦ Σὲ μειλίσσω, 

δυσώπητος καὶ σκληρός. μείλιχος, μειλικτός καὶ ἀμείλικτος, 
ὃ μὴ ἡδὺς καὶ προσηνής. Τ' 

80) ᾿“μείνων. παρὰ τὸ μείων᾽ τοῦτο παρὰ τὸ μέρος μερίων, 
ἐχβολῇ τοῦ ο καὶ συναιρέσει μείων καὶ ἀμείων καὶ πλεονασμῷ τοῦ 
ν ἀμείνων, ὁ μὴ ἐλάσσων τινός. ἢ παρὰ τὸ μένω γέγονεν ἀμένων 
καὶ πλεονασμῷ τοῦ ἐ ἀμείνων, τουτέστιν ὃ μὴ μένων, ἀλλ᾽ ὑπὸ 

πάντων αἰρόμενος" τὸν γὰρ κρείττονα πάντες αἴρουσιν. 

81) “μείνω “κλέπτῃ δέ τε νυκτὸς ἀμείνω“ (11. ὅ, 11). χωρὶς 

τοῦ ν καὶ τ αἰτιατικὴ γένους ϑηλυκοῦ. ἐστὶ γὰρ ἀμείνονα καὶ 

1, δὲ υαμπὰ ογϑίθβ καὶ 9168} Τ' ἐναλλάσσω Τ' 2, ΝΟΣ μέρος ΚΙΘΙΠ6 

[ὕοκο 1 Τ' κατά τι μέρος Κὶ οἱ μὲν ἀμοιβοιμ φΊλ ἔνο εἶχον 

ΜΤ 8. ᾿ἡμειδής ἀμειδεῖς (-δήρ) τε Ν Καὶ Εαα. ᾿ βουλευόμενοι ΜΙ βου- 
λευομένοις ΝΙΕΤ' ναὶ. αυά. 4 ἣ ἀχάριστοι Ν Καὶ ἢ καὶ ἀχάριστοι ΤΜ ὅ. εὖ- 

φραίνω Ν εὐφραίνω αὶ ᾿ βοιωτικῶς Μ υπὰ Τ' ἀδΥ 68. πδοὶ δίφϑογγον 
8[6}}0. 6. τὴν εἰ δίφϑ.] εἰ δίφϑ. Ν Ια Ἑάα. 6. 7. καὶ μειδιῶ τὸ κατ᾽ 
ἐπίτασιν βουλεύομαι τὸ δὲ ἤδω διὰ τοῦ ἢ Μ ΝΟΣ καὶ μειδιῶ τοὶ Υ)Ἱοτία] 
Ζ6110 ἔτοι ρϑίδββθη, 7---12. ἀϊ6 οσίθ τὸ γὰρ Ὁ18 ᾿πολλώνιος υπᾶὰ ΘΓ Αμξϑηρ 

ἀογ πδομβίθη 6]. ἔθ] Τ' 9---12. 6]. ζο1ὺ ΜΠ 9. ᾿Μμείδητος ὰ ᾧ 

Ν 1)" ᾿Αμείδητος ἴθ} καὶ (ἃ διὰ ΚΑ) ηὐλίξετο 610 καὶ 18. ᾿Δμείλικτος 
ἀμείλιχος ἀμείλικτος Ν ᾿Αμείλικτος ἀμείλιχος Καὶ 11. 18. καὶ ἀμείλικτος [6] 
ΝΟ 18. ἀσυμπάϑητος ΜΝ αὶ ἀσυμπαϑής Ν᾽ (τχὶθ Τ' υπὰ ἃ) ἀσυμπάϑής 
τος Ὁ 21- 56. 6]. 168}0 Τ' 21. μείνω Μ παρὰ τὸ μείων᾽ τοῦτο πὺγ 
ἧπ 1)1 οὐμβα]ϊίθῃη. 22. ἀποβολῇ Ω' 26. τὲ 6} ΝΟ Ζα 21. κα ΤΥ Μ 

καὶ τοῦ 1 Ν καὶ τοῦ γ Κ᾿ αἰτιατικὴ καὶ γενικὴ ϑηλὺ ΜΟ αἱτιατικὴ γενικὴ 
ϑηλυκὸν ἐστὶν ἔστι γὰρ Κὶ 

Ῥοϊγδοσηδῃίθ, 
Υα]. ΑΡο]]. 
ΒΟΡὮΏ. 34, Σ2 

συὰ. 84 

σοηαΐη. 68 

Θομυίΐη. 59 

αυὰ. 86 

Οοπμίη. 81 

αομυΐη. 69 



Τοχίκοι, Υῖ. 
Ἠθε. 

1,οχίϊεοῦ, ΥὙχ]. 
ΉΗϑε. 

αοπυΐη. 60 

Θομαυΐῃ. 61 

αοπαΐῃ. 68. 69 
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ἀμείνοα καὶ κατὰ κρᾶσιν ἀμείνω, ὡς ἐλάσσονα, ἑἐλάσσοα, ἐλάσσω, 

βελτίονα, βελτίοα, βελτίω. τὸ δὲ ἀμείνω μετὰ τοῦ ἱ ἐστὶ δοτικὴ 
ἀπὸ τῆς ἡ ἀμείνως, τῆς ἀμείνω. 

82) ᾿“μεινόνως᾽ βελτιόνως. 

88) ᾿“μείνασις᾽ ἡδύοσμον ὑπὸ Περγαίων. 
84) ᾿Δμεινίας" παρὰ τὸ ἀμείνων ἀμείνονος ᾿Αμεινονίας καὶ 

᾿Δμεινίας, ὄνομα κύριον. ἢ παρὰ τὸ μένος μενίας καὶ ᾿Αἀμεινίας κατὰ 

στέρησιν, οἱονεὶ ὃ ἀπρόϑυμος καὶ ἀόργητος. οὕτω Μεϑόδιος καὶ 
Χοιροβοσκός. 

85) “μη τὸ γεωργικὸν ἢ οἰχοδομικὸν ἐργαλεῖον. παρὰ τὸ ἅμα 

γέγονεν ἄμη, τὸ ἅμα καὶ ὑφ᾽ ἕν ξλκον πολλά. δύναται δὲ καὶ παρὰ 
τὸ ἀμᾶν, ὅ ἐστι κόπτειν καὶ ϑερίζειν. 

μρΣ ὙΡετ 86) ᾿“μητῆρες" ϑερισταί, παρὰ τὸ ἀμᾶν. καὶ ᾿Δμήτειρα. || καὶ 

1οχίϊκου, ταὶ. 
68. 

σαυά. 99 

1οχίϊοι, Υαῖ. 
ΗΘ68. 

Ἰιοχίϊεοσι, να]. 
Ἠοε. 

Οομυΐη. 64 
1μοχίϊεου, Υμ]. 

Ἠοε. 

᾿Δμησάμενοι᾽ τεμόντες, συναγαγόντες, καὶ ἐπαντλησάμενοι. καὶ Συν- 

αμησάμενος᾽ σωρεύδας, συνάξας, ἢ ϑερίδας. ἀπὸ τοῦ ἀμῶ" τοῦτο 

παρὰ τὸ ἅμα καὶ τὸ ξω, τὸ πορεύομαι. ᾿] καὶ ᾿μᾶσϑαι" τὸ ἐφέλκεσϑαι 
τὴν γῆν. ἢ ἄλλο τι λαμβάνειν πρὸς ἑαυτόν. 

81) ᾿“μητός᾽ ἐκ τοῦ ἀμῶ, τὸ ϑερίζω, δευτέρας συξυγίας τῶν περι- 

σπωμένων, ὃ μέλλων ἀμήσω καὶ ἐξ αὐτοῦ ἀμητός. διαφέρει δὲ ἄμη- 
τος καὶ ἀμητός. ἄμητος γὰρ ὃ καιρὸς τοῦ ϑέρους, ἀμητός δὲ ὁ 
ϑερισμός. οἱονεὶ αὐτὸς ὁ ἀμώμενος καρπός. 

88) ᾿“μήτωρ᾽ κακο- ᾿Ἵμήτωρ᾽ καὶ ὃ μὴ ἔχων μητέρα, ὡς 
μήτωρ. τὸ ἀμήτωρ ἀπάτωρ ἀγενεαλόγητος““ (Ηθ- 

ὈγϑοΥΌγ. ἴ, 8), καὶ ὁ καχομήτωρ. τὸ γὰρ ἃ 

σημαίνει καὶ τὸ κακόν. 1 

89) ᾿“μήτορας᾽ κι- ᾿Ἵμήτορες᾽ παρὰ Κρησὶν οἵ κιϑα- 
ϑαριστάς. Κρῆτες. ρισταί. Τ 

90) ᾿“μήρυτον᾽ εἴρηται εἰς τὸ ᾿ἀμύρητον. [] καὶ ἄφϑαρτον, πολύ. 

1. ἐλάσσονα καὶ ἐλάσσοα καὶ ἐλάσσω ὦ καὶ ἐλάσσω Μ ὥ. καὶ βελτίω 
ΜΝΟ 8. ἀπὸ τῆς Ὀΐϊ8 ἀμείνω ἴδ] ΠΙ͂ 4- -9. 6]. ἔβῃϊοι Π, 4, βέλ- 
τιν ΝΕ ὅ. ὑπὸ περγαίων ἡ ἡδύοσμος Τ' θ6--12. 6]. δ] Τ' 8. ὁ᾽ 
ΘΠ Ν 8. 9. οὕτω Ὀ1 Χοιροβοσκός ἈῸΓ ἴῃ 22᾽΄᾽ οτβα]ύθη. 10. ἢ οἰκοδομι- 
κὸν 16}}0 ΜῈ 11. ογείθβ καὶ ἴθ}! ὺ ΜΕῈ.͵. δύναται δὲ καὶ ἢ Μ 18ὃ--1ὅ. καὶ 
᾿Δμήτειρα ὉὈ18 ἀπὸ τοῦ ἀμῶ ἴ[6μ8}ὺ ΜΠ ᾿μήτειρα (καὶ ἴδ} }) 8418 πϑὰθ 6]. 
ΝΟΕΙ͂ ἀμησάμενος Κὸ, να]. ἀπάϊδη. 14. συναγαγόν δὲ Ν δὲ συναγα- 
γόντες Κὶ 16. 10. καὶ ἀμῶ τὸ ϑερίξω παρὰ τὸ ΜΙ ἔω καὶ τὸ πορεύομαι κὶ 
16. 17. καὶ ᾿ἀμᾶσϑαι Ὀ18 ἑαυτόν 6} ΜΙ͂ 18. β’ σἾ Ν' συξυγίας β᾽ Τ 
19. ἀμήσω ὁ μέλλων Τ' δὲ ΓΔ Ν 19. 20. διαφέρει δὲ ἀμήτου. ἄμητος 
γὰρ Τ' ἄμητος καὶ ἀμητός Μ, ἴο]!ὺ ΝΟΙῖ 21. ΝΟ καρπός 1ῃΐογροὶ. Ζα 

τὸ ἃ μακρὸν. τὸ ἃ πρὸ τοῦ μὶ καὶ β συστέλλεται. σεσημείωται τὸ ἀμητὸς καὶ 
ἀμὼ δὺ8Β οἰποῖὰ (οαδθχ ἀ68 Ουάαΐδη. 22 --2839, 2 Ο]. δ ]οὰ ΜΠ 28. Αἡ 
ϑί6116 ἀϊθβοσ 6]. ᾿ἡΜμήρυτον᾽ τὸ ἀτέλεστον ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν ἀπὸ τῶν ἑρίων 
μηρυμάτων μήρυτον καὶ ἀμήρυτον 808 6]. ᾿μύρητον Ζα (Εαἀ.) 48. ᾿ἡμήρυ- 
τον] ἥμηρον ΕΤ' καὶ ἴδ} Ο ἄφϑαρτον)] ἄμαρτον Οοαά. νᾳ]. Ηρο. 

10 

18 

2ὅ 
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91) "“μηρον᾽ νέον. [ οἷον τὸ "άμηρον οὐδετέρως, ἐστὶν ὄνομα 
ὄρους. [[ καὶ “μηροι" οἱ ὅμηροι. 

92) ἴἥμης" ποιός τις πλακοῦς. ᾿“ριστοφάνης οἄμητα προσ- 

απέπεμψεν ἡμῖν τουτονί“ (Ρ]αἴοΒ 999). ἀπὸ τοῦ ἐξαμᾶσϑαι αὐτὸν 
ὅ σπουδῇ ὑφ᾽ ἡδονῆς ὡς μέλιτι καταρδόμενον. ἢ παρὰ τὸ πολλῶν 

ἅμα εἰς αὐτὸν ἀναγομένων καὶ ἐμβαλλομένων εἰς τὴν κατασκευὴν 

αὐτοῦ. 

93) “3μήχανος" ἀμήχανα" πρὸς 

ἃ οὐκ ἔστι [τις] μηχανὴν εὑρεῖν" 
ἐξ οὗ δεινὰ καὶ χαλεπά. [[ δηλοῖ 
ὃὲ χαὶ τὸν ἄτεχνον καὶ τὸν ἄπο- 

ρον μηχανῆς" |] .,ἢ μάλα δὴ κακό- 
τεχνος, ἀμήχανε, σὸς δόλος, Ἥρη“ 
(1.. 158, 14). ἰστέον ὅτε δύο σδη- 
μαίνει ἡ λέξις. ἢ τὸν μὴ δυνά- 
μενον μηχανὴν εὑρεῖν, ἢ πρὸς ὃν 

οὐκ ἔστι μηχανήσασθαι" ὅπερ καὶ 
ἐνταῦϑα λέγεται" ᾿] καὶ ᾿“μηχανίη" 

10 

18 

᾿“μήχανα᾽ δεινὰ χαλεπά, πρὸς 

ἃ οὐκ ἔστι μηχανὴν εὑρεῖν καὶ 

᾿μήχανος, οἷον ..ἦ μάλα δὴ κα- 
κότεχνος, ἀμήχανε, σὸς δόλος, 

Ἥρη“. σημαίνει δὲ ἡ λέξις δύο, 
ἢ πρὸς ὃν οὐκ ἔστι μηχανήσασϑαι., 

ὥσπερ ἐνταῦϑα͵ ἢ ὃ ἄτεχνος καὶ 

μηχανῆς ἀπορῶν. |] καὶ ᾿“μηχανέη" 
ἀπορία. || λέγεται δὲ᾽ “μήχανος καὶ 
ὁ ἄβουλος καὶ ἀπρόσκχοπος καὶ 

ἐνδεής. Τ' 

ἀπορία. ᾿ δηλοῖ καὶ ἄβουλον, ἀ- 

πρόσκοπον, ἐνδεῆ. 
94) ᾿“μίφ᾽ τὸ οὐροδόχον ἀγγεῖον. ᾿“ριστοφάνης .εἶτ᾽ ἤτησεν 

ἀμίδα". (Ετ. ὅ438). παρὰ τὸ ὀμιχῶ, τὸ οὐρῶ, ὀμίρ καὶ ἀμίς, ὡς 
ὀχριόεις ἀκριόεις᾽ ἢ παρώνυμον ὑποκχοριστικὸν ἄμη ἀμίς, ὡς σκάφη 
σχαφίς. [ καὶ ᾿“μίξαι᾽ οὐρῆσαι. [ καὶ ᾿“μίζ(διδον᾽ σκύφος ἀργυροῦν. 

95) “μία ἐχϑῦς" ὡς φησὶν ᾿ἡΠριστοτέλης (ΕῪ. 810 ΒΗ.) καρχα- 
ρόδοντας καὶ τῶν συναγελαζομένων καὶ σαρκοφάγων. χολὴν δὲ ἔχει 

ἰσομήκη τῷ ἐντέρῳ καὶ σπλῆνα. παρὰ τὸ ἅμα ἰέναι τοῖς πλέουσιν" 

ἐστὶ γὰρ συναγελαστικόν. [ καὶ ᾿Α“μίρ᾽ ὃ σκύφος. [[| καὶ “Δμιπποι᾿ οἵ 
συντρέχοντες. 

96) ᾿“μιϑρῆσαι᾽ Σιμωνίδης τὸν ἀριϑμὸν ἄμιϑρον εἶπε κωθ᾽ 
ὑπερβιβασμόν. ἐκ δὲ τοῦ ἄμιϑρος ἀμιϑρῶ καὶ ἀμιϑρῆσαι, τὸ 

20 

Ὁ 

80 

1. ΟὨπο ΟἸ]οδδοηδοίοιυηρ Τ Καὶ οὐδέτερόν ἐστιν ὄνομα Τὶ Κὶ 
1. 6]. θΒὶ  Τ' 8. 4. προαπέπεμψεν ΜΝΟ 

8. 9. ᾿ἡμήχανα πρὸς ἃ Ν, ᾿ἡμήχανος πρὸς ὃν ΜἹ ᾿Αμήχανα πρὸς ἃ Καὶ 
ΠΠἸχὺ 5.10. 10. 11. δηλοῖ καὶ τὸν ΜΝ 11. 12. καὶ ἄπορον κὶ 

δόλος Μ σὸς δ Ν 11---20. ὅπερ Ὀΐ8 ἐνδεῆ 6} Μ 
τ]. Οδπυΐη, 21, τὸ 10} ΝᾺ 28. ὑποκοριστικῶς Τ' 24, ἀμίξαι 

ἀντὶ τοῦ οὐρῆσαι Μ 28---ὁ40, 7. 6]. ἔξ] 5 2ὅ. 26. κοὐ ϑοῦ ΝΟ 
τῶν καρχαρόδοντα αὶ τῶν καρχαροδόντων Τ᾽ ναὶ. ἀθδυ]η. 20. ἔχοντα Καὶ 
28. γὰρ καὶ συναγ. Κὶ ἄμιος ὁ κοῦφος Οοἀἀ. σκύφος ϑ7]0. δ8δ0. 81. καϑ᾽ 
ὑπερβιβασμόν Τὶ καϑ᾽ ὑπέρϑεσιν ΝΟᾺ 81--240, 1. ἀμνυθρῶ ἀμιϑρήσω 
Σ᾿ φῆ ταὶ καὶ τὸ ἀριϑμῆσαι ΤΝΝΟ αὶ (ἀριϑμῆσϑαι Ο ἀριϑμῆσται Ν, τ δ808- 
τα! 6.) 

8 ὉΪβ 
6. ἐπὶ τὴν κατασκ. Ὲὶ 

9. τις 
18. σοι 

18. λέγει Εὶ 

Ἰμοχίϊεοι (9) 
σϑουΐη. 71 
1, οχίϊου, τα]. 

Ἠϑδ2. 

αοπυΐῃ. ΤᾺ 

Θοπυΐη. 66. θὅ 

Τμοχέϊκου, να]. 
Ηϑθε. 

ΘΟομυΐε. 66 

Ι,οχίϊκοι 

Τμοχίκοι 

Θομυΐη. 74 

Τιοχίϊεου, νυϑ]. 
ΗΘ. 

Τιοχίκου 
Οοπυΐη. 15 

Τιοχὶοῦ 
1μοχίου, Υπ]. 

Ἠοι. 

Θοπυΐη. 78 



ἀοπαίΐη. 71 

Τ1,οχίϊοπ (9) 

Οσοπαΐη. 76 

Τωθχίϊοι 

αθϑουΐη. 179 

αομυΐη. 80 

Ουά. 119 

Οαυᾶ. 11ὅ 

Οαυά. 134 
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ἀριϑμῆσαι. ἢ ἀπὸ τοῦ ἀριϑμῆσαι κατὰ μετάϑεσιν τῶν στοιχείων, ὡς 
πίτυλος τύπιλος. 

91) ᾿“μίστυλλον ταῦρον᾽ σημαίνει δὲ τὸν μὴ κεκομμένον. ᾿ 

ἀδιάκοπον. 

98) ᾿Δ“μίσαλον᾽ οἷον .«ἀμίσαλλοί τε γέροντες". κατ᾽ ἔνδειαν τοῦ 
γ. ἀμίσγαλος ὃ δυσάρεστος, ὁ μὴ ἄλλῳ μισγόμενος. |] ἢ ἑτεροῖον καὶ 

ἐξηλλαγμένον. 

99) ᾿“μιτροχίτωνας᾽ ἀξώστους᾽ ἢ μίτρᾳ καὶ ϑώρακι μὴ χρω- 
μένους. [[ ἀδετοχίτωνας᾽ μίτραι γὰρ ξῶναι χαλκαῖ πρὸ τῶν αἰδοίων. 

100) ᾿“μιχϑαλόεσσαν᾽ τὴν ἀπρόσμικτον οὖσαν τῇ γῇ ϑάλασσαν 

σημαίνει διὰ τὸ μὴ ἔχειν λιμένα, οἷον «καὶ Μῆμνον ἀμιχϑαλόεσσαν" 

(1 24, 158). παρὰ τὸ ἄμικτος ἀμικτόεις, ὡς βροτός βροτόεις᾽ καὶ τροπῇ 

τοῦ κα εἰς χ ἀμιχϑόξις, καὶ τὸ ϑηλυκὸν ἀμιχϑόεσσα, ὡς αὐδήεις αὐδήεσσα, 

0. »Ἅ4 

καὶ πλεονασμῷ τῆς αλ συλλαβῆς ἀμιχϑαλόεσσα. ἢ διὰ τὸ τῶν οἰκούν- 

τῶν ἀπρόσιτον καὶ ἀνήμερον, ὥς φησιν Ὅμηρος οἴχεται εἰς Μῆμνον 

μετὰ Σίντιας ἀγριοφώνους"“ (Θά. 8, 204). οὕτως Ἰρίων. [ ἢ ἀπρό- 

σιτος καὶ ἀμιγὴς διὰ τὸ τοὺς ἐνοικοῦντας πειρατὰς εἶναι. 

101) μμε" .᾿Ατρείδη, νῦν ἄμμε παλιμπλαγχϑέντας ὀΐω“ Ζ(1]. 

1, 9). οὐκ ἐστὶ πληϑυντικοῦ, ἀλλὰ δυϊκοῦ ἀριϑμοῦ. καὶ τινὲς μὲν 
ἀπὸ τοῦ ἄμμες ΛΑἰολικοῦ πληϑυντικοῦ φασιν ἀποβολῇ τοῦ δ τὸὺ 

δυϊκὸν γίνεσϑαι, ὡς ΔΑϊἴαντες Αἴαντε. τινὲς δὲ ἄλλως λέγουσιν. 

ἄμμε ἐκ τοῦ ἡμεῖς Αἰολικῶς ἢ ΖΙωρικῶς. 

102) μμι' τᾶμμι δὲ μάντις εὖ εἰδὼς ἀγόρευε". (1]. 1, 8584). ᾿ 
ἀντωνυμία δοτικῆς τῶν πληϑυντικῶν᾽ {παρὰ τρισὶ διαλέχτοις γί- 

νεται. οὗ Ἴωνες συστέλλουσι τὸ ἱ καὶ προπερισπῶσιν ἧμιν, οἱ δὲ 
Αἰολεῖς συστέλλουσι τὸ ἢ καὶ βαρύνουσι καὶ πλεονάξουσι [καὶ] 
ἕτερον σύμφωνον καὶ συστέλλουσι τὴν ἄρχουσαν καὶ ψιλοῦσιν αὐτήν, 

ὡς τὸ ἄμμι δὲ ἔργον αὔτως ἀκράαντον“ (1]. 2, 1317), οἱ δὲ ΖΙωριεῖς 
συστέλλουσι τὸ ἐ καὶ ὀξύνουσιν ἡμίν. 

ὦ. τύπιλος πίτυλος Τ' 8---1. 6]. ΓΘ Β]6ὰ Τ' 8. τὸ μὴ Ο ὅ. ᾿Δμί- 

σαλον νρὶ. Θεπαΐη. Δ. ἀμίσαλοί αὶ 59. αδέχι ΝΟΎ, ἴδῃ! ΜῈ. 10 δἱ8 
17. ΑἸ]. ἔθη! Τ' ᾿Δμιχϑαλόεσαν (80 ἹἸπητηοτὴ) ΠΗ͂ 10. γαῖ. ἀδαυΐη. ῷ. οἷον 
ὁ λῆμνον 2] 16. ἀριοφώνους Π)᾽ εὐριοφώνους Μ 16. ὠρίέων 2) 

ΝΟ ᾧὧρος Κα, οὕτως ἢρ. ἔδ]ὺ Μ ἢ Π'ὍὍ»ἍἭ ἡ ΝΟΙ͂ 18. ᾿Δτρείδῃ] ὡνΝν 
ΟἽ ἴδμ!ῦ ΜΑ (ξυροῖαρι ΚΕ", ἀἂπὶ Βαμὰ τοὺ “Δ α΄ Κ᾿). [δ8 ράπζβ Οἰδαὺ ἔθ} 
1ἴᾷχ απ άϊδη. 19. πληϑυντικὸς ἀλλὰ δυϊκὸς ἀριϑμὸς Μ πληϑυντικὸν Κὶ 
20. αἰολ. πληϑ. ἀριϑμοῦ Μ 92, ἄμμε] τἱιομδις νᾶἄγο ἄμμες, νοὶ]. αυά. 
αἰολικοῦ ἢ δωρικοῦ Μ 28. Ἄμμι (Ποτητλ8) ἔθ] ΜΝ Τ᾽ “Ὁ «΄ ΑΕ' ΒΙῚ 
Βαμά, ἀδ8 Οἰξαὺ ἔθ }0 τὰ απάϊδη. ἀγόρευσε Μ 24. παρὰ οτῷ. Οαϊϑθῖ. 
διαλέκτοις] 2,1 ΝΟ διαφοραῖς αὶ δεῖ Μ γινομένη Τ' γινώσκειν Μ 

21. τὴν ἀρχὴν ΜΝΟΑΙ͂ 28. ὡς ἄμμι Μ 29. ἁμίν ΚΕ" 

ὅ φησ, 

2 
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108) ᾿μμά᾽ τροφός᾽ καὶ ἡ μήτηρ κατὰ ὑποχορισμόν. καὶ ἡ Τιοχίχονι, ναὶ. 
Ῥέα δὲ λέγεται. καὶ ἀμμάς λέγεται καὶ ἀμμία. ᾿ 

104) 3μμορον᾽ δύσμορον, κακόμορον. μόρος γὰρ ὃ ϑάνατος. ἡ ϑπυίη. 83 

καὶ ᾿Δμμορίην᾽ τὴν κακὴν μοῖραν᾽ ᾿| καὶ ᾿“μμόριον᾽ ἄτιμον ἢ ἀϑάνατον. 1 πἴλοι, νεῖ. 

ὅ 106) ᾿ζμνός᾽ ὁ ἁπαλὸς καὶ τρυφερός. Π| ̓μνίς καὶ ἀμνός᾽ τὰ Θυ ἃ. 181. 180 

πρόβατα τὰ μικρά" παρὰ τὸ μένος μετὰ τοῦ στερητικοῦ ἃ ἄμενος 
καὶ συγκοπῇ ἀμνός, οἱονεὶ ὁ ἀδύνατος, καὶ παρώνυμον ὑπο- 

κοριστικὺν ἀμνίς. ἢ παρὰ τὸ μνοῦς, ὅπερ σημαίνει τὴν ἐκ γενετῆς 

μαλθακὴν αὐτοῦ τρίχα, ἐξ οὗ μνούδην, γίνεται ἀμνός, οἱονεὶ ὃ 
10 ἐστερημένος τῶν νηπίων τριχῶν. οὕτως Μεϑόδιος. [ ξήτει εἰς τὸ 

"Ἄμναμοι. 

106) ᾿“μνειός" εἴρηται εἰς τὸ ᾿ρνειός. ἐστὶ καὶ ποταμὸς περὶ Θϑπαίη. 85. 86 

τὸ Θεμίσκυρον. εἴρηται ὅτι διὰ τὴν τραχύτητα μνείαν οὐκ ἔχει᾽ 
μνειός καὶ ᾿Δμνειός. 

1δ 107) ᾿“μνίον: Ὅμηρος Ὀδυσσείας γ΄ (Υ. 444) ..Περσεὺς δ. δοαιυίη. 8ὲ 
ἀμνίον εἶχεν“. τὸ αἰμοδόχον ἀγγεῖον, παρὰ τὸ αἷμα αἱμνίον᾽ || τὸ τοῦ Θυά. 128 

αἵματος δεκτικόν, ἀποβολῇ τοῦ 1. 
108) μναμοι" οἱ ἀπόγονοι" κυρίως δὲ παρὰ τῇ τῶν Κυρη- δοαυίη. 88 

ναίων διαλέχτῳ οἱ τῶν ἀμνῶν ἀμνοὶ ἄμναμοι λέγονται, τουτέστι 
40 τῶν ἀρνῶν ἄρνες" πρὸ τοῦ χερατοφυῆσαι᾽ ἀπὸ τοῦ ἀμνός ἄμναμος. 

109) ᾽δμνάς" παρὰ τὸ μῶ, τὸ ξητῶ, κατὰ παραγωγήν. 

16 Ηδαρίᾳυθ]]θη 465 Κα Β Β᾽ πὰ ὑῸ}] οὔποθ νγοιύθσεβ ΚΙ σ. 
Ὅδθη ἀτυπάδβίοοκ Ὀι]ἀοίθ ἀβ5 Εἰἴγυμοὶ. σθηυ πΠΌχη, ἀθββθη ΘΙΏΖ6]Π6 
(]Ἰοββοα βία νου κάσχζὺ πα δὺ8 [ΠΥΘΥ ὉΥΒρΥ Πρ] ἤθη Ογάπυηρ μ6] ὅϑέ 
Β'πά. ΠῚ Ὑουίμθβου σουθιηιρῦ, [6 ἴῃ ἄἀθηὴ ϑρᾶξοσγθῃ Ῥαγίθῃ Ἂ68 
ὙγοΥ Κο8, 2. Β. 'ἴπ Βυομβέίδθθῃ Θ, ποοὶ ρτυϑι ΔΓ τὰ Τάρο ἐὑγιὺ, α]6 
γουβο ]θἀθηβδέθηῃ (Δ]Οβϑθὴ ἀ68 θη παπι, νϑυτθηχύέ 816 ἀυΤΟΣ ἔγοιηα- 

αγίε Βοϑίδμα θϊθ πὰ ρίοοὺ ΟΥ̓Ὠἁ πἰομῦ ἀπρϑβοβιοκὺ ἄθιῃ 80 Εἰηὐς- 
βίβπαἀθηθη ἄθῃ ΑΠΒΟΒΘῚη ΘΙΠΘΥ σΘΎΊΒΒθη ΕἸ 61 ΠΟ κοι ύ. ΕἾ βύθαὺ 

1. λέγεται ἡ τροφός Μ 1. 2. κατὰ ὑπ. ὈΪδδ ἀμμία [681 ΜΙ 1, ὑπο- 
χόριαμα ΝᾺ 4 ἀμόριον Ν, τἱοβύΐσον ἄμοιρον ναὶ. Η68. ὅ---11. 6]. 
[6 }} Τ' δ. ᾿Αμνὶς καὶ ἀμνός ΜΝ Ο αὶ τνρὶ. ἀυὰ. ᾿Αἀμνὸς καὶ ἀμνίς ἢ)" 
6. μάλιστα τὰ μικρὰ γἹθ]]οομὺ 7)᾽ 8. ὃ σημαίνει Μ γενητῆς ΜΝΟ 
ΜΙ Β 10. 11. οὕτως Ὀ8 Ἄμναμοι ἴ6}0 ἭἪΉ 10. οὕτως ΠῸΓ τὲ 2)} δΥΒα] θη. 
εἰς τὸ 1800 ΝᾺ 12---14͵ 6]. 61} Μ 1). ἘΣ εἴρηται εἰς τὸ ᾿άρνειός 
μαὺ Τ' δὺ8 6]. ᾿άρνειός 146, 22---28 ὡς παρὰ τὸ ἀδελφὸς ἀδελφειὸς πλεονασμῶ 
τῆς εἰ διφϑόγγου οὕτως παρὰ τὸ ἀμνὸς ἀμνειός" λέγει δὲ Ὀ1Ϊ8 δράκοντος οἷηρθ- 
βούζί, 18. γρ]. ἀθμῃυϊη. τὴν 0810 Τ' 16. Ὀδυσσείας γ’ ἴοι! Μ 
16. αἱμοδόχον] αἵματος δεκτικόν Τ' 10. 17. τὸ τοῦ αἷμ. δεκτ. [6] Τ' 
11. καὶ ἀποβ. Τ 18---20. 61]. δ] Μ 18. οἷον ἀπόγονοι ΝΟΙκ 
18. 19. τῇ .. διαλέκτῳ Τ' “ὶ0 44, τὴν διάλεκτον ΝΟΡΑ͂ 19. λέγονται ἄμνα- 
μοι Τ' 40. ἀπὸ τοῦ ἀμνοῦ ἀμνὸς εἶναι ἄμναμνος καὶ ἄμναμος (8 ἄμνο- 
μος) Τ' ἄμνομοι δ} 4 

ἘΒοϊλισοπδίθίῃ, ἀὁ80}. ἃ. μτίθομ, Εϊγιλο]ορβέϊι. 106 
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Β6ΙΠ6η ΘΌ6]] 6 ἀηγουρ] 61 ΟΒ 10} ΤΎΘΙΟΣ σοροη 6 γ, 418 ἀδὺ Ὑ ΘΓ ΆΒΒΟΥ 68 
ἀοπαϊηυπι Οὐογ 56] υϑὺ ἀδὺ 468 βοβθῃ. Ζοπαγαβ- ΘΧΊ Κοὴ ὑπὰ 18 ΖΌρΊΘΙΟἢ 
γγοῖῦ σο]θ σίου 818 Ζ. Β. α16 δοβο]δβύθη 465 (ἀὰαϊαπαπι. ΒΘ] ρὶς ἅπάοσί 
ΕΓ ἀ45 ]μϑιητηα ὑπὰ ἀϊ6 ΒρΡΥδΟΒ] Οὴ6 ΕὌγμὰ, απέοταγοκέ ΟἸΐαίθ, ΟὐοΥ 
ΒΟΒΙ Οὗ δὺ5 οἰ θη ον Κοηηη18 ἀθ8 ΗΟΙΠΘΥ ΠΘὰ6 οδἷμ, βομϊᾶσέ (]Οββθῃ, 
δῦ 6] 086 ἴῃ ἀ6Γ Θυ6116 Ὑου τ] βοὴ δῦ, 0} οὐογ ἔάρέ ποθι ὙοΥ- 
ὙΓΘΙΒΆΠΡΘΩ Π]ΠΖῸ πὰ Ὑ0}}} ἴῃ 8116πὶ ἀμ 8 61 ΘΙ 668 ΘΤΚ, 
ποὺ οὗνγα Ὀ]οΟΙ8β δὶπθ δουποϊίοσία Βθοθ 810} 468 6 ΠᾺ] ΠῸΤη 
Βουβίβ] θη. 

θιο Ηδῃάβομ τ ἀ6 986] θη, σγθ] 6 ΟΣ χὰ ατυμάδ Ἰορίθ, γ8γ, Μ16 

10 πϑο ῬγΟῦθη δ8 8116 Τ᾽ 1]6ὴ 468 θυ Κθ8 υϑυβι ΘΓ απ, ἄ6 1 

Οοα. ,4, νουαμαξ, δὴ δἰ ἤΖθίποα θη Ἰθάοοἢ, δύο πὰ Βυομδίβθθῃ 
,, τϑῖομοσ. ὅο σιγὰ 6]. 80 ᾿“μείνων, ποῖὶομα ἄθῃ ΕΠΠΟΤΌΟΙς γο ]βίου 
ΕΠ ΘΙ ΠΟ Β]ΚοΙῦ τηδοιῦ, ΠΟ ἄδπι Ζουρη!8 468 ἀαάϊαπυμα (86 Φω- 
τίου) ΜΟὮΪ δὰ οἰ ποὺ συ ]οσθη ΗδΠἀβο Ὁ βἰδιασηθη (τρ]. 5. 128), 
ΘΌθηβο 6]. ᾿“μοιβοί Εΐ. τι. 86, 82, 4α ἀϊδ ἴῃ ἄθπι Μαρπῦμῃ 8]]6ΐῃ 
ον] οἔοσίθη οί ἄθῃ ϑομο] ]οη 468 θη. ΧΑ δηΐθργθομβθη. ΑἸ]θὶῃ 
ἀδ5 8Β:πη4 Αὐβηδῆπθῃ. 16 ἅδοσσιθβοπμάθ ΜΘΏΥΖΔ}] ἀθὺ (]οββθη γγ8Γ, 
16 ἀδα8 Ῥσχοβροϑίϊζοκ ζοϊχί, πιοθὺ γνο]]δϑίβμαι σου, Βομάθση ΘΒΘΥ ΥῸὴ 
ΥΟΥΠΉΘΓΘΙΏ οὗνγαβ ΚΟΓΖΟΙ 815 '5Ώ 4.) 0᾽΄Ὲ72Σ Ζυδβᾶϊζο ἀθ58 Εἰ ὗγπιοὶ. 
ΤῊΒΩΤΙΤι Βύθιητη θη 818 8Πάθγοη ΘΘ]]6η. 

Π.δἴβ οἰπθ ἀθυύβθι θη ἀ88 Εἰἔγμλοὶ. ππαϊδηστα σϑύγθβϑθη δύ, βομθὶ πὲ 
ΙΓ ΘὈ ΘΠ 8115 ΚοΙπμοθ8 ΒΒ υγθῖβ68 Ζὰ Ὀϑάχίθη. Μίδῃ νϑυρίθιοηθ 1ῃ ἄθῖα 
Ῥχοθοϑύϊοῖκ ρἸθιοὴ αἴθ ογϑίθ (]οββο “μα, ΕΣ τ] ὴθ ἀ16 ἀμυιὶύα ! ὈΔΓ 
Ὀοηυχίθηῃ ΘῈ6116 0} ἀ6Γ Ὀδιάθη ἅ]έθγοπ γουκο Ὀθκδηπὺ 8:πὰ, Ἃ6Γ 

Οοά. Τ' ἀ65 Μασπὺπὶ ἀδ8 δὺβ 6]. ὅ ἀθβ αυαϊδηυμῃ οἰησοῦδισίο δ ῦοκ 
(πα Ζαῦ οὔθ ἄθη Ζυδβαὺζ δὺβ ὐά. 9) 8]161η δὐβαϊίθῃ μαῦ πὰ ἀ1]6 
ΖΒδιητα θηβούζαηρ ΠΟΥ ψουβοβιθάθηθη Βαβίδπα θα 'π ἀἄθη ἄρυιρθῃ 
Ηδηαβομυ θη ἀθγασῦς δύ, ἀδίβ 4848 ἰπ ἄθιὰ (ἀθμυηῦση ΘΥ 8] 6 ῃ6 
ΘΌΟΚ ΠΙΠΗΠΘΙΏΘΩΥ 6ἷη6 γαογκάγζυηρ ἀ68 'ἴπΠ ἀθπὶ Μαρμῦση ΥὙΟΓ- 
Ἰιοροπάθῃ βθὶπ Καπη. ΑΒΗ]ΠΟΝ ἰδὲ ΟἹ]. ὅ ᾿“μαξόνες: δοῃ ΕἰοΥ ἰβὲ ἀϊ6 
δ γα οἸταηρ γΘγΒΟ ΒΘ άθμοσ Βαοβίβηίθ]θ ἴῃ ἄθπὶ Ναρμαμα 80 Βαμά- 
στο ΠΟ, ἀδίβ αἴ6 ογπλαΐαηρ, 68 Κὔπηθ ἄθῃ Τοχὺ ἀθ08 ἀἰδῃαϊηυμι 
Ὀιοίθη, δὺ8 συ οἤθιη «ΑΓ ὶ πὰ οἴθθὴ Αὐυβζὰρ, οὐ μα] θη δᾶ ίθ, δὐβυχὰ 
Μᾶγο. ΑΌΘΥ δοῃ δὺβ ἄθὰ (λα ]δηιη 8]16] 5 Καηη ἀ16 (Ἴ]οβ88 πιολΐ 
ΒίδΙΩη6η; οδἵβϑὺ Οἰυάϊδηυθμη ὑπὰ Οἰδπαϊηυμα Ὀϊθίθῃ 41165, 88 ἱπὶ 

1) ἴῃ ἄθῃ βρἄνεσθῃ Τ61]6 ἀ68 θσκθβ ψιγὰ 4 ἀὔγιιρου υπὰ ρσονιππὺ 416 

ῃ ἄρα Μαρσηυση Ῥοηυΐζίο Ηδη ἀβομτ δὰ Βοἀουΐμησ. ὙῚΓΣ σπογάθῃ Ζ. Β. Α"- 
Βοδηῖθ σψῖο 774, 42 (Ὑγιώτερον) 807, 12 (Ὀρέστερος) αὺ8β ῬὨΣΟΧΘΙΟΒ περὶ συγ- 
κριτικῶν Οπ6 ψΘΊίοσΘΒ ΠΣ 488 θυ χα 1ἢ ΑἸΒΡΥΆΘΒ ὨΘὨσηθη, 161} ἀ88 ΜδρπΌχη 

8110 δῃάδσθῃ ΟἼοββθὴ δὺ8β ἀϊθϑθιλ Ἦ οὐκ ἄἀθπὶ ἀἀσπαϊηυτη οαὐμοχησαθη μαΐ. 
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Μαρπυχη ἰθμΐ: 8516 πα ἴῃ ἄἀϊθδοη ΖΒΒΙΠΙ ΘΗ ΟΔΙ ΘΙ οὺ. 
ΟΠ υβικίου βίο ἰϑὺ ἀδθοὶ}) ἀδ5 ϑυῆρο Ζυϑαιηπηθηβϑίθῃθη ἀ6Γ 808 
ἄρα αὐάαϊαηυση θη ]θ θη Αὐάοκα ἴπ ΚἸθίπθσθῃ ΟΥΌΆΡΡΘΩ, 16 78 δυο ἢ 

416 Ζυβᾶϊζε 48 ἄθιηὴ ],ΘΧΊ ΚΟ χηθιϑὺ --- 86] ϑὲ σγόο αἀ16 ογβίσχοίθ 

ΔΙΡΒδθοίβομθ Ογάπυηρ ψ]Δουβρυτι οὐ --- ἰῃ 80] ΟὮΘἢ ΘΥΒΟΒΘΙΠΘΗ, 2. Β. 

81, 42--δ. ἘΠ βομοι θη δηα]οἢ βομοὶπῦ ταῖν ΟἿ]. ὅ8 ᾿“μβρόσιος. 

Αὐῇ ἀὰ8 σὄγι! οἢ ἄθα ἰθπαϊπασα οηὐ]ομηΐο ὐάοὶς ΣΟ] σὺ ταῖῦ ἀδγ Εἰη- 
Γάμταηρ ““λλως οἷα Εἰχοουρὺ δὰ8ϑ Ζ861 (]οββθὴ 468 ὐἀαπαμη. )16 
ὈοΙάθῃ Θυ6]]6 πη, σγ ] μα ἀοΥ Ὑ οΥΆββου 468 Μαρπῦυμῃ δηριοθῦ, 81π4 8 
50  θϑύδη Πρ οὐμα] θη, πα Ὑὶθ8 ἴἢγο Θυ6]] 6 5᾽π4 ἀη8 Ὀοκαμηηΐ. ἢ) 

Επρ νουσγαμαὺ Πθυτηὶῦ 51πὰ 61 Π6 ΑΠΖ8}} Δ Πάοσοσ 6] θη, ἴῃ 
ὙΓΘΙΟΠΘη ἨΠ5 ΟἋΟΥ  ΟΥαββου 468 Μαρυὰπι 56]08ὲ δηριοθέ, ἀδβ οὺ Ζ 76] 
ΥΘΙΒΟΒΙΘάθηθ Εἰ ἐγ οἱ ΟΡ κα Ὀαπηαυΐχέ Παΐ. 5) 

1) Εὐγτμο]. πλᾶρτι. 142, 19 ᾿“ρίξηλος᾽ περί, “Ιωρικῶς ἄρι, τὸ 

περισσῶς, καὶ τὸ δῆλος, ὁ φανερός, ἀρίδηλος. ἐκ τοῦ δαλός, ὃ ση- 

μαίνει τὸν πεπυρακτωμένον σίδηρον, ἀναδόσει τοῦ τόνου καὶ τροπῇ 

τοῦ ἃ εἰς ἢ δῆλος. πλεονασμῷ τοῦ ὅδ γίνεται ἀρίσδηλος" καὶ ἐπειδὴ 
τὸ ξ ἐκ τοῦ δ καὶ ὃ σύγκειται, τρέπεται τὸ δ καὶ ὃ εἰς τὸ ξ καὶ 

γίνεται ἀρίξηλος ὁ ἄγαν ἔκδηλος. οὕτως εἶχεν εἰς τὸ 41λλο᾽ εἰς 

τὸ Μέγα δὲ οὕτω Παρὰ τὸ δῆλος ἄδηλος, μετὰ περισσοῦ τοῦ ἐ 
ἀΐδηλος καὶ κατ᾽ ἐπένϑεσιν τοῦ 6 ἀϊΐσδηλος᾽ καὶ ἀρίξζηλος ἐπεισόδῳ 

τοῦ ρᾧ. οὕτω Κρατῖνος ἐν τῇ ἐπιτομῇ τῶν Βασιλείδου περὶ Ὁμηρι- 
κῆς λέξεως. ἐγὼ δὲ παρὰ τὸ δῆλος καὶ τὴν αρι ἐπίτασιν πλεονασμῷ 

τοῦ ὅ καὶ τροπῇ ἀρίξηλος. ἢ ἀπὸ τοῦ ξῆλος ἀρίξηλος᾽ οἵ γὰρ ἄξιοι 
ξήλου ἄγαν ἔκδηλοι. 

αυάϊδη. 760, 21 ᾿“ρίξηλος (᾿ρίδηλος Οοά. (αα.)" ὁ πάνυ φανερός" 
τοῦτο δὲ παρὰ τοῦ δαλός, ὃ σημαίνει τὸν πεπυρακτωμένον σίδηρον᾽ 

καὶ ἀναδόσει τοῦ τόνου δᾶλος καὶ τροπῇ τοῦ ἃ εἰς ἡ δῆλος" καὶ 

μετὰ τοῦ ἄρι ἀρίδηλος. καὶ ἐπειδὴ τὸ ξ ἐκ τοῦ δ καὶ ὃ σύγκειται, τρέ- 
πέται τὸ ὅ καὶ ὃ εἰς ξ καὶ γίνεται ἀρίξηλος. 

δηυϊη. ᾿“ρίξηλος᾽ ὃ ἄγαν ἔκδηλος᾽ παρὰ τὸ δῆλος ἄδηλος, καὶ 
μετὰ περισσοῦ τοῦ ἱ ἀΐδηλος καὶ κατ᾽ ἐπένϑεσιν τοῦ ὁ ἀϊσδηλος" 
τοῦ δ καὶ ὃ εἰς ξ τραπέντος ἀΐξηλος καὶ ἐπεισόδῳ τοῦ ο ἀρίξηλος. 

1) ΒΕΒομάοσΒ ἰὰ ἄθῃ 16ηβοιΐβ ἀθβ Κυσζθὰ Ῥσγοθθϑυοκθθ Ἰορθηάθη ΤΘ116 1}. 
2) αὶ. Ζ. Β. Δείλη ἘΠ. τι. 261, 30: ΤΩ] 1 παρὰ τὸ ἐνδεῖν Ὀ18 ἦμαρ οπύ- 

Βρυιοδύ τὔγυ 10 ἄρτια αδηυΐηυτῃ, 161] ΠῚ ἀῦγοι ἄλλως οἰπροί τὺ ἄθτὰ αυαϊδηυχα 
(486, 18). 

8) ΒΟΒΡτΟΘΒΘα μαὺ 516 Ζυαογοὺ Οαἰδίοσα ἴτὰ Απίδηρ βϑίμου ΕἸη] οἰ απρ; ταϊὺ 

ἄθῃ Ὀδίάθη οσβα]ίθποα Εὐγυηοϊοσκα 806 0 816 τὰ ΡΆ1]|Ο]. Ν. Ε, 2, 400 
ἰάθη ῆσίοσί. δα 10} Κοὶπθ ν ]]θῃ Κο]]αθσομθη Ὀθδαίβ, βιηα Θ᾽ ΖΟ]ὴ0 ΑΠΡΔΌΘΕ 

ἀοτί πϑϑηδυ. 
10" 
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οὕτως Κρατῖνος ἐν τῇ ἐπιτομῇ τῶν Βασιλείδου περὶ Ὁμηρικῆς 
λέξεως. ἐγὼ δὲ παρὰ τὸ δῆλος καὶ τὴν αρι ἐπίτασιν, εἶτα πλεο- 

νασμῷ τοῦ δ ἀρίδσδηλος καὶ ἀρίξζηλος. ἢ ἀπὸ τοῦ ξῆλος ἀρίξηλος. οἱ 

γὰρ ἄξιοι ξήλου ἄγαν ἔκδηλοι. 

ΕΣ το σοηΐρε ἀϊ6 οἷπθ (ἀ]οββθ γο ]ϑίβηαιρ σὰν Εἰ βομοι ἀπηρ, 

ἀοο! πιᾶρ ἀοΥΥὟ οἸ]βέβηαιρίκοιῦ ΠΑΙΌΘΥ δυο ἀδ5 ἄργισο Μαΐθγ!α] ἔο]ρθι: 

2) Εἰΐγιμοὶ. τπᾶρτι. ἴ, 41 ᾿᾽“γέρωχος᾽ ῥητορικὴ ἡ λέξις" σημαί- 

νει δὲ τὸν αὐθάδη, παρὰ τὸ ἄγαν αὐχεῖν᾽ ἢ ὃ ἔντιμος καὶ ἀν- 
δρεῖος, παρὰ τὸ ἄγαν γερουχεῖν. Ὡρίων. [εἶχεν εἰς τὸ "4λλο 
οὕτως" ἡ μὲν συνήϑεια τὴν λέξιν ἐπὶ ψόγου τάσσει" τοὺς γὰρ αὖ- 
ϑάδεις καὶ ἀπαιδεύτους ἀγερώχους λέγει" ὃ δὲ Ὅμηρος τοὺς ἄγαν 
ἐντίμους, ἀπὸ τοῦ ἄγαν ἐπὶ τὸ γέρας ὀχεῖσϑαι.  ..Ψ Τρώων ἀγερώ- 
χων“ (1]. ὅ, 628) ὁμοίως δὲ καὶ ἐν τῇ Βοιωτίᾳ ὡὡΡοδίων ἀγερώ- 
χων“ (1]. 2, 6084). ἕνιοε. ὃδὲ τῶν γλωσσογράφων ἰδίως τούτους 

ἔδοξαν ἀγερώχους λέγεσϑαι. ἐπεὶ νησιῶται ἐπεισάκτῳ τροφῇ χρῶν- 
ται ἀπὸ τοῦ ἀγείρειν ὀχήν, τουτέστι τροφήν, Ὁμήρου μηδέποτε τὴν 

τροφὴν ὀχὴν εἰρηκότος" ἔπειτα καὶ τοὺς Τρῶας, μηδαμῶς ὄντας νη- 

σιώτας. ἀγερώχους λέγει. 

ἀδηαΐη. (Ὁοἀἁ. Β) ᾿“γέρωχος᾽ ῥητορικὴ ἡ λέξις" σημαίνει δὲ τὸν 
αὐθάδη, παρὰ τὸ ἄγαν αὐχεῖν. [ ἢ ὃ ἔντιμος καὶ ἀνδρεῖος, παρὰ τὸ 

ἄγαν γερουχεῖν. ζοὕτως ΦρίωνΣ (ΞΞ ῬΒοίϊοβ - Οτοπ ὅ, 16: ογρβηφί 
ΔΒ ΒΥΠΊΘΟὨ). 

αυάϊδη. 4, 14 ᾿Δγερώχων᾽ ἀλαξόνων᾽ ἡ μὲν συνήϑεια τὴν λέξιν 
ἐπὶ τοῦ ψόγου τάσσει" τοὺς γὰρ αὐϑάδεις καὶ ἀπαιδεύτους ἀγερώ- 
χους λέγουσιν. ὃ δὲ Ὅμηρος τοὺς ἄγαν ἐντίμους. ἀπὸ τοῦ ἄγαν ἐπὶ 

τὸ γέρας ὀχεῖσϑαι (νρὶ. ΑΡΟ]]. ὅορἈ. 7, 88, δῦ δθϑσ 'ἴπὶ Μαρπυμ 
ΠΙοΩῦ Ῥοπαύχέ ἰ80). 

μοχῖκοη, νρ]. Ηθβγοι: ᾿4γέρωχοι" οἱ ἄγαν ἔνδοξοι καὶ ἔντιμοι" 
ἢ ὑπερήφανοι ἢ ἀπαίδευτοι. τινὲς δέ φασι τοὺς Ῥοδίους εἰρῆσϑαι 

ἀγερώχους ὅτι νησιῶται ὄντες ἔξωϑεν ἐκ τῆς ἠπείρου ἀγείροντες 
ὀχὴν διεγίνοντο, τουτέστι τροφὴν ἐπείσακτον. 

3) ΕΥγπιΟΙ. τλϑρπι. 118,1 Σίκιμα" Σίκιμά ἐστι τὸ ἐξαίρετον χωρίον 
τοῦ ᾿Ιωσήφ, παρὰ τοῦ Ἰακὼβ δεδομένον" τύπος τῆς διαϑήκης τῆς 
μόνῳ δοκούσης τῷ ᾿Ισραὴλ δεδωρῆσϑαι. [[ ἐστὶ δὲ ὄνομα τόπου. γρά- 
φέται ἀπὸ παραδόσεως τὰ δύο τῖ. εἰς τὸν νϑ' ψαλμόν. [] εἰς τὸ 
Μέγα δὲ ἐτυμολογικὸν ἔγκειται καὶ αὕτη ἡ προφητικὴ ῥῆσις γε- 

γραμμένη. 
ἀϑπυΐη. Σίκιμα" Σίκιμα δέ ἐστιν τὸ ἐξαίρετον χωρίον τοῦ Ἰω- 

σήφ, παρὰ τοῦ Ἰακὼβ δεδομένον" τύπος τῆς διαϑήκης τῆς μόνῳ δο- 
κούσης τῷ ᾿Ισραὴλ δεδωρῆσϑαι. 
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αυάϊδη. ὅ00, 82 Σίκιμα ὄνομα τόπου. γράφεται δὲ ἀπὸ παρα- 
δόσεως τὰ δύο τι. 

ΟΒοιν. Ρβ8.-Ερ. 151,10 Σίκιμα" ὄνομα τόπου. τὰ δύο ἱ ἀπὸ παρα- 
δόσεως. Βοπαυΐζί Βομοὶηὐὺ ΟἸΟΙ ΓΟ θΟΒΙΚοΒ βο] υ8ύ. 

4) Εὐγιμοὶ. τηᾶρῃ. 180,29 Ὑπήνη᾽ αἵ ὑποκάτω τοῦ γενείου τρίχες" 
ἀπὸ τοῦ ὑπεῖναι καὶ ὑποκεῖσθαι τῷ γενείῳ. ἢ ἀπὸ τοῦ ἴημι ἥσω, 

ἥνη καὶ ὑπήνη" παρὰ τὴν ἔσιν τῶν τριχῶν. οὐκ ἔδει δὲ ψιλοῦσϑαι. 
ὯὮγρος. ἐν δὲ τῷ ῥητορικῷ λεξικῷ εὗρον σημαίνειν τὴν λέξιν μύ- 
στακα, γένειον, πώγωνα' ἢ τοῦ ἄνω χείλους τρίχωσις. ταῦτα εἰς 

τὸ Μέγα ᾿Ετυμολογικόν᾽ εἰς δὲ τὸ Αἰϊμωδεῖν εἶχεν οὕτως" 
Ὑ πηνήτης᾽ ἀχμαῖος ἀρτιγενειῶν᾽ ὑπήνη γὰρ λέγεται ἡ τοῦ ἄνω χεί- 

λους τρίχωσις, ὑπάνη τις οὖσα᾽ παρὰ τὸ ἄνω ὑπεῖναι. μύσταξ δὲ 
λέγεται ἡ ἀπὸ τῶν μυκτήρων τρίχωσις. ξήτει εἰς τὸ Ἴουλος. 

ἄθμηυϊη. Ὑπήνη᾽ αἱ ὑποκάτω τοῦ γενείου τρίχερ᾽ ἀπὸ τοῦ ὑπεῖ- 

ναι καὶ ὑποκεῖσθαι τῷ γενείῳ. οἵ δὲ παρὰ τὸ ἴημι παράγωγον, οὗ 
ὃ μέλλων ἥσω, ἥνη καὶ ὑπήνη᾽ παρὰ τὴν ἔσιν τῶν τριχῶν (-ΞΞ- ΟΥοΙ 

168, 1). ἐν δὲ τῷ ῥητορικῷ εὗρον ὅτι σημαίνει μύστακα, γένειον, 
πώγωνα. ἢ τοῦ ἄνω χείλους τρίχωσιν (-ΞΞ ῬμοίϊοΒ). Ὑπηνήτῃ᾽ ἀκμά- 
ξοντι, ἀρτιγενείῳ᾽ ἀπὸ τοῦ ὑπήνη. Εἰπα Θη Βρυθομθπάθ (Ἴ]οθθθ (68 

Αἰμωδεῖν-  γτΩΆ0]. δῦ 1ῃ ἀἸθβθιτλ υϑυ] σθαι, ἴθ ἄθπι ἀα]δη τη ἀδρθορθη, 
6] Π68 76 Ὑ16] 8ὰ8 ἀθὴ Αἰμωδεῖν 'π 510} δυΐροπουηηθη ἢ δἰ, οΓ- 
Παϊίοη: 

αυάὰ. 8438, 42 Ὑπηνήτης᾽ ἀκμαῖος, ἀρτιγενειῶν" ὑπήνη γὰρ λέ- 
γεται ἡ τοῦ ἄνω χείλους τρίχωσις, οἷον ὑπάνη τις οὖσα. παρὰ τὸ 

ἄνω ὑπεῖναι. 

ὅ) Εΐγτμο!. πιᾶρτι. 189, ὅ Φασκώλιον᾽ ἱμάτιον, φορεῖον᾽ φάσκολον 
ὃὲ μαρσίπιον: Φάσκωλον πήρα τις οὕτως ἐκαλεῖτο, ὡς ᾿Ισαῖος καὶ 

υσίας εἰρήκασιν. οὕτως ἔχει εἰς τὸ Μέγα. 

αδθπαΐη. Φασκώλειον᾽ ἱμάτιον φορεῖον, φάσκολον δέ ἐστι μαρ- 

σίππιον. πήρα. 6116 ἰϑ8ὺ ῬΒοῦοΒ, τ ΟΠ 6. Ζυρ]οῖοἢΒ Ὀθνγοϑὺ, ἀδίβ 

Οοαά. 44 Βὶ ἈΪΟΙΓ υηγο]]βίδη Πρ 51πᾶ. 

6) Εὐγχμο]. τλᾶρπ. 191,10 Φείδομαι᾽ παρὰ τὸ φεύγειν τὸ δοῦναι" 

ἢ παρὰ τὸ φεύγω μόνον φεύδομαι καὶ τροπῇ τοῦ ὃ εἰς ὶ φείδο- 
μαι. τοῦ δὲ φιδός}) ὀνόματος γράφεται τὸ φι διὰ τοῦ 1 εἰ γὰρ 

ἐγράφετο διὰ διφϑόγγου, φοιδός ἂν ἐλέγετο τὸ ῥηματικὸν ὄνομα. 

τοῦ Μεγάλου ἐστίν. 

αδθπαϊη. Φείδομαι" παρὰ τὸ φεύγειν τὸ δοῦναι. ἢ παρὰ τὸ 
φεύγω [καὶ] μόνον φεύδομαι καὶ τροπῇ τοῦ ὃ εἰς ἴ ζφείδομαι». τὸ 

1) φιδὼς Ο, φιδὼς υπὰ 8πι Ηδπά εὗρον φιδός (οά. Ὑόοββ. 
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ὃδ φιδός 1) ὄνομα, τὸ σημαῖνον τὸ φειδωλός, ἐπεκράτησε διὰ τοῦ ἱ 
(γράφεσϑαιΣ ὡς παρὰ Καλλιμάχῳ οἷον Μουσῶν δ᾽ οὐ μάλα φι- 
δὸς ἐγώ“ (Ετ. 460). Θ6116 1ϑδὺ ΟΠοῖτορ. Οτίμ. 218, 19 Φεέδομαι" 
εὶ δίφϑογγος. παρὰ γὰρ τὸ φεύγειν τὸ δοῦναι γέγονεν φεύδομαι 

καὶ κατὰ τροπὴν τοῦ ὃ εἰς ἱ φείδομαι. τὸ δὲ φιδώς τὸ ῥηματικόν, 
ὃ σημαίνει τὸ φειδωλός, ἐπεκράτησεν διὰ τοῦ τ γράφεσθαι. ἴ)88 
αθηυϊπασα οηὐμᾶϊῦ 416 τὶ Οοά. Βαγοσδοίϑηυβ υϑυϊόσοπο Εογχίβοίζαηρ 
πα Ιδὺ δὰ8 ἄοπὶ Μαρπυμι Ζὰ ΟΥ̓ ΖΘΗ. 

1) Ἐϊγιηο]. τᾶρπ. 802, δ8ὅ Φύλλον" παρὰ τὸ φύω, τὸ ἀναβλα- 
στάνω, φύαλον καὶ φύλλον, ὡς πύω πύαλον καὶ πύλον. διὰ δύο 

λλ πρὸς ἀντιδιαστολὴν τοῦ φύλου, τοῦ σημαίνοντος τὴν φυλήν. -- 

802, 41 Φύλλον᾽ παρὰ τὸ φύω φύαλον, ὡς πτύω πτύαλον᾽ συγχοπῇ 

καὶ πλεονασμῷ τοῦ Δ φύλλον. οὕτως εἰς τὸ Μέγα ᾿Ετυμολογι- 
κόν, τὸ δὲ παρ᾽ ἄνω εἰς τοὺς ᾿Επιμερισμοὺς εὗρον. 

ΟΒοῖτοῦ. 5. ἄρα. 41, 1 Φύλλον᾽ παρὰ τὸ φύω, τὸ ἀναβλα- 

στάνω, φύαλον καὶ κατὰ κρᾶσιν φύλλον. πόσα ἃ γράφεις; δύο. 
διὰ τί; πρὸς ἀντιδιαστολὴν τοῦ φύλου, τοῦ σημαίνοντος τὴν φυλήν. 

δπαϊη. Φύλλον᾽ ὡς πτύω πτύαλον, οὕτως φύω φύαλον᾽ κατὰ 

συγκοπὴν καὶ πλεονασμῷ τοῦ λ {(φύλλονν. Αὐθ Οποι 159, 10. 
8) ΕΐγτηΟΙ. ταᾶρη. 814,20 Χρέος᾽ ἀπὸ τοῦ χρῶ, ὃ σημαίνει τὸ ἐν- 

δέομαι, γένεται χρέω, ἐξ οὗ γίνεται χρέος [κατὰ πλεονασμὸν τοῦ Ὁ]. 
οὕτως εἰς τὸ Αἰϊμωδεῖν" εἰς τὸ Μέγα δὲ γράφεται, ὅτι οὐχ 

ἀπὸ τοῦ χρῶ, ἀλλ᾽ ἀπὸ τοῦ χρέω χρέομαι. ὁ δὲ Χοιροβοσκὸς εἰς 
τοὺς αὐτοῦ κανόνας τῶν οὐδετέρων λέγει περὶ τοῦ χρέους. ὅτι διὰ 
μὲν τοῦ ὃ γράφεται, κλίνεται δὲ ἐν τοῖς ἑνικοῖς καὶ πληϑυντικοῖς 
καὶ δυϊκοῖς" ἐν δὲ τῇ εὐθείᾳ τῶν πληϑυντικῶν εἰς ἃ λήγει, οἷον 
χρέεα καὶ συγχοπῇ χρέα. ὅταν δὲ γένηται διὰ τοῦ ε καὶ ὦ ᾿Αττικῶς 
χρέως, τὴν αὐτὴν ἔχει ὀρϑὴν γενικὴν αἰτιατικὴν καὶ κλητικήν, μό- 

νην δὲ τὴν δοτικὴν διαλλάττουσαν καὶ ἐστὶ δίπτωτον' εὐθεῖαν γὰρ 
καὶ δοτικὴν ἔχει μόνον, οἷον τὸ χρέως, τοῦ χρέως, τῷ χρέει, τὸ 
χρέως. ὦ χρέως" δυϊκὰ δὲ καὶ πληϑυντικὰ οὐκ ἔχει. 

16 δαίβρυθοβομαθ (]οϑβα 468 “ίμωδεῖν- ΕἸ γτη0]. 1δὺ γϑυ]σθη: ἵπὰ 

ἀδπυΐϊπυτῃ (Οοἀ. ΒῚ Θηὐβρυιομῦ: Χρέος᾽ οὐκ ἀπὸ τοῦ χρῶ, ἀλλ᾽ ἀπὸ τοῦ 
χρέω καὶ χρέομαι. Σώφρων «τῷ χόλῳ χρέομαι“ οὕτω Φιλόξενος.) ὁ δὲ 
Γεώργιος (859, 52 Η.) λέγει, ὅτι διὰ τοῦ ὃ μικροῦ γράφεται καὶ κλίνεται 

ὡς τὸ τεῖχος καὶ ἐν τοῖς ἑνικοῖς {καὶ ἐν τοῖς δυϊκοῖο) καὶ ἐν τοῖς 

πληϑυντικοῖς καὶ ἐν τῇ εὐθείᾳ τῶν πληϑυντικῶν εἰς ἃ γίνεται, οἷον 

1) φειδὼς Α, φιδὸς Β 
9) φιδώς 48 

8) Βὶθ. ἈΣΘΥΒΘΥ ὙΒΏΣΒΟΒΘΣΏ]1ΟὮ 88 δἱμθια γο]]δϑίβηπαϊσογθα Οτοηὐοχί. 
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χρέεα χρέα συγκοπῇ τοῦ ἑνὸς ξ, ὡς τὸ κλέεα κλέα. ὅταν δὲ γέ- 
νήται διὰ τοῦ ε καὶ ὦ ᾿Αττικῶς, οἷον τὸ χρέως. τὴν αὐτὴν ἔχει 

ὀρϑὴν καὶ γενικὴν καὶ αἰτιατικὴν καὶ κλητικήν, μόνον δὲ τὴν δοτι- 
γὴν διαλλάσσουσαν τῷ χρέει" ὅ ἐστιν δίπτωτον᾽ εὐθεῖαν γὰρ καὶ 

δοτικὴν ἔχει [καὶ] μόνον τοῦτο δὲ ᾿“ττικὸν οὐ κλίνεται οὔτε 
εἰς δυϊκὰ οὔτε εἰς πληϑυντικα. καὶ λέγει Ὧρος ὁ γραμμα- 

τεκός, ὅτι ἐπειδὴ οὐκ ἦν ἡ ἔκτασις τοῦ Ὁ εἰς ὦ ἀκόλουϑος 

(οὔτε γὰρ ἐπὶ τοῦ κλέος οὔτε ἐπὶ τοῦ σπέος ἐποίησαν ἔκτα- 
σεν οἱ ᾿Αττικοί), τούτου χάριν οὐκ ἐγένετο ἕως ἔξω ἡ κλί- 

σις. )αίΒ Ὀοϊάθ ὐχοουρίθ πιοῦν παρ μδηρσὶρ γῸΠᾺ ΘΙΠΒΠΟΘΥ Β61η 
Κόππηθῃ, ψγιγά, τοῦ ΟΒΟΙΧΟΡΟΒΙΚΟΒ πδοβομ]δρί, 16] οὖ ΘΥθθπμθη; 6] Οἢ 65 
6145 ὑγϑρυϊηρ] ΠΥ δύ, Ἰοσὺ δαΐ ἀοσ Ηδπά. 

9) Εὐγμιο]. ταᾶρτι. 816, 20 Χωλός" ἐκ τοῦ κῶλον, τὸ ὀστοῦν, ὁ τὸ 
ὀστοῦν βεβλαμμένος. τροπῇ τοῦ ψιλοῦ εἰς δασὺ καὶ μεταβολῇ τοῦ 
τόνου χωλός. Χῶλος δὲ ὄνομα ῥήτορος κύριον ὡς Πῶλος κύριον. 

«οὕτως εἰς τὸ ΄41λο᾽ εἰς δὲ τὸ Μέγα ᾿Ετυμολογικόν᾽" τροπῇ 
τοῦ χα εἰς χ καὶ τοῦ ὁ εἰς ὦ. κόλος γάρ ἐστιν ὃ μὴ τέλειος. Ὅμη- 
Οος᾽ ῳκόλον δόρυ“ (1]. 16, 1117) καὶ κόλους κριούς, τοὺς ἀποβεβλη- 
κότας τὰ κέρατα. χωλός οὖν ὁ μὴ τέλειος. 

αυά. 512. 12 Χωλός᾽ τὸ χῶ μέγα διὰ τί; ἐκ τοῦ κῶλον, ὃ 

σημαίνει τὸ ὀστοῦν, ὁ τὰ ὀστᾶ βεβλαμμένα ἔχων, καὶ τροπῇ τοῦ 
ψιλοῦ εἰς δασὺ καὶ μεταβάσει τοῦ τόνου γίνεται χωλός. καὶ τί δια- 
φέρει Χῶλος καὶ χωλός. Χῶλος βαρυτόνως ἡ πόλις καὶ ὄνομα κύριον 

βασιλέως. χωλός δὲ ὀξυτόνως βεβλαμμένος τὸ ὀστοῦν. 1) 
ἀφπαϊη. (Οοα. Β) Χωλός" τροπῇ τοῦ κ εἰς χ καὶ τοῦ ὃ εἰς ὦ. 

κόλος γάρ ἐστιν ὁ μὴ τέλειος καὶ κόλους κριοὺς τοὺς ἀποβεβλη- 
χότας τὰ κέρατα. χωλός οὖν ὃ μὴ τέλειος. 

10) Εΐγιμο]. πιᾶρη. 610, 21 πδοῇ οἱ μθπλ ᾿ΔηρΌΠ, ΒΘῺΣ ἔγϑιθη Εἰχ- 
οοτρὺ δὺβ Οδοίσοροϑκοβ ζὰ ΤΠθοάοβιοϑ (1602, 82 Η.), σγϑίομοϑ 'ῃ ἀθιὰ 
αθπυϊπυτα ποὺ ἰθὺ: ἐκ τοῦ Πηλείδης διαλύσει καὶ τροπῇ καὶ 

πλεονασμῷ τοῦ ἃ διὰ τὴν κακοφωνίαν ἢ διὰ τὴν συνέμπτωσιν γί- 

νεται Πηληϊάδης. ἔχει δὲ τεχνολογίαν τῶν πατρωνυμικῶν τὸ 

Ἵλ:λο Ετυμολογικὸν ὧδε. 
αυάᾶ. 4θῦὅ, 581 Πηληϊάδεω ὄνομα πτώσεως γενικῆς" δεῖ γινώ- 

σκειν ὅτι ἐστὶ Πηλεύς τὸ πρωτότυπον καὶ τὸ πατρωνυμικὸν αὐτοῦ 
Πηλείδης καὶ κατὰ διάλυσιν Πηλεΐδης καὶ τροπῇ τοῦ ξΕ εἰς ἢ καὶ 

1) Φ06}}]6 18ὺ ΟΒοῖν, Ρβ.- ΕἸρ. 180,17; ἴὰ ἄθὺ Ὑουϊαρὸ τὰς δἶν κόλον ἀυγοῖ 
Ζ2ιυῖ8}} κῶλον φοβοβυίθῦθη; ἄδῃοι ἀ16 ὕταραβίδ! πὰρ ἴτὰ Απΐβηρ ἀοσ ΟἼ]οθ86. Ἐὶβ 

ἰδὺ υπτηδρ!οη, ἀδίβ ἀ16 Εἰχοουρίθ τὰ Μαρσιῦτη υπα ἀὐάϊδηυχα ὑπ ΒδηρῚ στοὰ 

ΟΙΒΘΩΔΟΥ δὺ8Β ἀθῃ ΕἸΡΙΙΙΘΥΒΙΏΘῺ ΙΘΠΟΙΊΙΉΘῺ 81π8. 
2) Θυ6}16 Οχΐομ 164, 4. 
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πλεονασμῷ τοῦ ἃ διὰ τὴν καχοφωνίαν ἢ διὰ τὴν συνέμπτωσιν Πη- 
ληϊάδης, ἡ γενικὴ Πηληϊάδου κοινῶς, “Ιωρικῶς δὲ Πηληϊάδαο, καὶ 

ἸΙωνικῶς, καϑὼς χρῶνται, Πηληϊάδεω. ἰστέον ὅτι τὰ εἰς δης πατρω- 

νυμικὰ κτλ. ἢ 
Ιπ ἄἀδη ᾿Ετυμολογιχὸν Μέγα Βιπὰ α]8δο Ῥμούϊοβ, Οὐοη, ΟΒοῖσο- 

ὈοΒΚοΒ Ζζὰ ΤΏὨΘοάοβῖοβ πᾶ ΟΠΒΟΙσοΡοβίκοβ περὶ ὀρϑογραφίας Ἡδυρί- 

4. 6}16η, σοθδὰ τῦῖ6 ἴῃ ἄθη αθηυϊπυμα; δἷπμθ Θ06110 468 Οὐθμα πυση 
Κηη 6Π68 Μέγα ζᾶ. πιοδῦ βθῖη, ἀδ ἵπὰὶ ὐθηθϊπαμη 16 σϑηδηηύθῃ 
Θυ6]]6η αἰγαϊεῦ Ὀοηυὐχὺ 51π4, ὑπὰ ἀἃ 61π6 80160}60 Ηδαρία!θ}16 ὥἄβροτ- 
Πϑαρὺ πιομὺ Ὀοϑέδμαθη μαὺ ὑπ διοὴ ἋΟΓ Ζοιῦ 80} Κοὶη δυσα ΕΓ 

516 ὈΠ6Ρ6. μὰ πὰῃ 8116 δομὺ ΟἸξαίθ δὰβ ἀ1θϑοὰ Μέγα που! ἢ 

τὰ αθηυϊηθση ὙΠ] ΘἀΘΥ ΚΘΏΧΘΙ ἦ), πὰ ΘΏΠ 510} 4168 ὯΠΒ δαίδβογάθπι ἴῃ 
8116η ΤΘ]θη ἀ65 ὙΟΥΚΟ5. 418 ἅ16 ἀστυπάσυθ!]ο ἀ68 Μαρπυπι θονϑγί 
Βαῦ, 80 μίϑθρὺ 98 ἄρογῃδαρί πιοηΐβ δῦ ἄθιη ἰθϊθὺ ἈΠΒΘΥΟΓ ΥΥ 886 ῃ- 
Βοθδ ἢ, νγὰ8 ΒΙΟΠΟΥΟΣ τᾶγΘ, 818 ἀδίβ οροῃ 485 (ὐδῃυ πΠΌτη 818 τὸ Μέγα 
Ἐτυμολογικόν οἰδιογὺ σιγά. δίβ ἀδ5 φυγοιύθ γὺὴ ἄθῖὶ Ὑ ΟΥΆΒΒΟΥ ἀ68 
Εἰγπηλο]. τπϑρτὰπι οὐ βηΐο Ὑοκ (τὸ “4λ1λο ᾿Ετυμολογικόν) (88 
αυάϊδηυχα 8, Βομοὶηῦ Τὴ], ἀα 416 υἱοῦ ΟἸαΐθ ζΖαϊγοθη 5) πὰ σοῃ 
Θ'μθα ἈΠάδγθη ΕἸ γτβ ο] ορΊΚοΟΙ ἀογαγὺ Κοῖμθ ΡΣ οὐδ ΐθη 180, δθϑῃ- 
[4118 πούνγεπαισ. ἢ αίβ 488 αυαϊδπυση ἴῃ ἄθιη Μαρηαπὶ Ὀοπαὐχὺ 18ἰ, 
πὰ ΖΨΆῚ Δ ἢ [ἴῃ ἀθη ϑβϑρβϑξογθῃ Βυσμβίθοθη, ἀ88 Κδπη ρου μδαρὺ 
ΠῸΣ ἸΘΌΠΘΗ, τ Ὶ ἀϊ6 Ὀδάθῃ οσκ πἰομὲ Κοηπί.) γαβ ἄβδῆπ σϑροῃ 
ἀ16 Ιἀοη ΒΖ υτπρ ΒΡΥΘΟμΘα 8011, υϑυταδρ ἸΟἢ ποῦ Ζὰ Β6Π6Η. 

δ μδγθῃ ἀ1686 ΟἸδαῦθ ἀθιμη8οὴ πούνγθμαϊς ἄθιι Ὑ ΟΥἴΆββοσ ἀ68 Εἷ. 
ΤΩΡ τ υπι 86] 08ὺ, 80 ὈΘΖΘΌΡΘΗ 816, ἀ88Β ΘΓ ΔΒ. 716 Π6η Ὀδ᾽ θη ρτοίβθη 
κοι 468 “ἰμωδεῖν- ΕἸ το] οσΊΚοπ δ), ἀ16 Ῥβαϊτηθη- ΕἸΡΙ που ϑάθὴ ἀπά 
γἹ6]]οοῦ ΟἸΟΙΓΟΌΟΒΚΟΒ Ζὰ ΤὨΏΘΟΔΟΒΙΟΒ 86] Ρϑίδπα!ρ Ὀοπαὐχὺ μδί. θη η 
ΠῚ ἀδμογ ἴῃ (1]. 88 ““μαρτῇ 6ἷπ ἴῃ Κοίπθηη ἀ6Υ βοηϑύροη ΕἸ γτλ ] ρα 
ΟΥΑΙ ἴθηθΒ πα ρόροη ἀθη Ῥ͵δῃ ἀθύβοὶ ρθη τὼ αταπμαθ νογβίοίβθη 468 
ΘΚ δὺ8 ἄθῃ Ῥβαίγηθη - ΕἸ Ρ: θυ βιηθη Βηάθη, υπὰ ΘΠ ΔΌΘΙ [χη 
γγοὶοσθη Ὑ  υ]δυῦ ἀθ8 ὙΥ̓́ΘΥΚο8. δαίβοσγοσά θη] ο σν16] ϑύάοκθ δὰ ᾿μπθη 

1) 6116 Ερ!τα. Ηοπι. ἀπ. Οχ. 1 846, 22 Ε΄ 
2) Ὦγθὶ ἄδνομ Δ]]ΟΥ ΡΒ ΔΌ0} ἰτὰ αυαϊδηυτη. 
8) 16 'π ἀθπὶ Ἄλλο Ὀομαύσίοθῃ Φ.6}]6η πὰ ἀϊ6 Ηδυρίαι δ] θὰ ἀ68 Θυάὶαᾶ- 

πῦχϊῃ, ἀ16 ΕἸΡΊ ΣΙ ΘΣΙΒΙηΘὴ χὰ ἄθῃ ῬΒδαθη πὰ ἨΗοΙΏΘΥ. 

4) 16 Ὀοπυΐχίο Ηδπἀβο τ Ὁ Θηὐ 16] Βομοπ 16 βο ΒΟ] ΘΩρΊΟΒβθῃ, μαὐξθ ΘΔ ΌΘΥ 

ΘΙΏΖΘΙΩΘ ΥῸὰ ἀθὰ Ἰὔπροσου Ηδηάθῃ φζυραοβοίζίθ Ὑ ὄσίθσ πἱομὺ τὐξ ἴῃ ἄθῃ Τοχὶ 
ΑΘΥΠΟΙΆΤΉΘ ; Ἰη8 ΥΡῚ]. 2. Β. Εδ. τὰ. 6]. ὅ ᾿ἡμαξόνες ταῖῦ αυᾶ. 11 (ἡμέροις 610), 
Εϊ. τὰ. 61]. 46 τυῖῦ αυάὰ. 61 (βλέπων ἔθ6810). Α180 σὶπρ ἀϊ686 Ηδηβοδσιν πϊομὺ 
δ 16π6 ΑὈΒΟΒΣΙ τοὴ ἃ Ζυγοϊ, δὰ8Β Ὑγ ] ΟΣ ἀ16 ὯπΠ5 ουμα]θηθῃ ἀχγοὶ Βθοθυ- 
ΒΙΟΠΘῺ ἀ68 ὝΘΥΚΘΒ βύβιησηθῃ, 

ὅ) αὶ. Κορρ, δοίη. Μυβ. 40, 8171 (ἢ 
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Βοζδστθη, 416 510} ψΘΟΟΓ τὰ ἀπ ΠΟΟῚ ἴῃ ΑΓΒ πάθῃ, 80 

ὙγΟΥά θη ὙΠ 816 χηϊὺ γ ]]6 7 ΒΙΟΒ ΘΓ ΠοΙὗ 818 Φυβαὺζ 468 οἰ ζίθη Βϑαυ θυ Β 
οὐ γδομίοη ἀδτίθη. Ἠδΐίβ ἀδϑ86106 ὙοΥΚ ἀδπθῦθη δυο ἢ} ἴτὰ ΟἸΘ ΠΌΤ 

ὉΠ πὶ αὐαϊδηυτη, ὉΠΑΟΗδησΙρ γῸ 16 η6 πὶ, Ὀοηυΐχέ 180, Κδηὴη ἀδ- 
ὥοζθη ζδ8γ πο μἐβ Ὀοβαζθη. Πογαγίσα νγοὶὺ σου γι οί ΗδπαθὕομοΣ 
Καδπη 66. ΞΘΒΓΘΙΌΘΥ δυΐβ ποθ Ομ ρθη. Ἶ) 

Ζνοὶ δπάοσε ΝΟ ΘΠ Ὸ6]]6η 468 Εἰἶγτα. ταϑρτιαπι, ΕἸ]ορίοΒ ἀπὰ 

ΘΙΘΡΉΔΠΟΒ γὺη ΒΥΖΔΏΖ, ΘΓάΘῚ 1π ἀ6η ΕἸΣ ΓαΥΒΘα ὈΘΒΡΥΟΟΠΘΏ ὙΓΘΓΑΘΗ: 

815. Ὑγϑιΐουθ ΠΘΏΠ6 ΙΟἢ ΘΙ ΠΘη δ ἢ Ὁη8 οΥμαἰΐθηθη, ἀοο ἢ ποῦ πιομὺ 
νου δ Πού η Αὐβζὰρ δὺ8 ΤΥΎΡΒοη περὶ πνευμάτων Ἶ, γρὶ. 

Εἰ. πᾶσι. 148, 86 
“Φρπίς᾽ ἁρπῖδες" τὰ ὑποδή- 

ματα, ἃ δὴ καὶ κρηπῖδας καλοῦ- 

σιν. παρὰ τὸ ῥάπτω ῥαπίς καὶ 
ῤαπῖδες" πολυρραφῆ γὰρ τὰ ὑπο- 

δήματα᾽ καὶ κατὰ μετάϑεσιν ἁρπῖ- 
δες. οὕτω Σαλούστιοο. Καλλί- 

μαχος᾽ »εὙὐν γάρ μιν Τροιξῆνι 
ϑῆκε σὺν ἁρπίδεσσινκς (ΕἸ. Θ6). 

Ὅτι Τρύφων ἐν τῷ περὶ πνευ- 
μάτων φησί τὸ ἃ προτασσόμενον 

τοῦ ρπ συστέλλεται καὶ δασύνεται. 

ἔνϑεν ἐπιτιμήσειεν ἄν τις τοῖς ψι- 

λοῦσι τὸ ἀρπῖδες" πλὴν εἰ μή τις 

εἴπῃ ὅτι τὸ ρ προτασσόμενον λέ- 

ξεως δασύνεται, ὑποτασσόμενον δὲ 

ψιλοῦται. ὅταν δὲ ἐν τῇ αὐτῇ λέξει 
ὑπερβιβάξηται, ῥῆνες ἄρνες. ῥα- 

πῖδες ἀρπῖδες, (ψιλοῦται). 

αδϑηυΐη. 

, Δ ρπῖδες" τὰ ὑποδήματα, ἃ 
δὴ καὶ κρηπῖδας καλοῦμεν. εἴρη- 
ται δὲ παρὰ τὸ ῥάπτω ῥαπίς καὶ 
ῥαπῖδες" πολυρραφῆ γὰρ τὰ ὑπο- 

δήματα᾽ καὶ κατὰ μετάϑεσιν ἁρπῖ- 
δες. οὕτως Σαλούστιος. μέμνηται 

δὲ τῆς λέξεως Καλλίμαχος,, οἷον᾽ 
οὖν γάρ μιν Τροιζῆνι Κολλουραίῃ 

ὑπὸ πέτρῃ ϑῆκε σὺν ἁρπίδεσσιν". 
ΤυγρΒοη 

τὸ ἃ προτασσόμενον τοῦ 9 

καὶ π συστέλλεται καὶ δασύνεται, 
ἅρπυια ἅρπη ἁρπαλέος ἁρπάξω. 

ὅϑεν ἐπιτιμήσειεν ἄν τις τοῖς 

τὰς ἀρπῖδας ψιλοῦσιν" εἰ μή τις 

εἴποι, ὅτι τὸ ρ προτασσόμενον 

λέξεως δασύνεται, ὑποτασσόμενον 
δὲ ψιλοῦται. 

8κ 1 ἄορ ογβίθῃ Βιυομδίβθοῃ Ἂἀἰθ σοῦ ἄθπῆὶ γογίαϑϑου Ἃ68 

Μαρσηίῦσπα Ὀθοπαΐζία ΑΡΒΟΒ ΣΙ 465 Ομ ππὶ ΠΣ 80 δι ίΒουου ἀθ 10 ἢ 
ΘΠ σΘη ϑύθ!]0η 61} ῬϑΑῚ Ὑοτΐθ ΤΩΘὮΤ 8]8 Α΄ Βὶ μαἰΐθ, ἰδὲ ἔαβϑὲ ΒΙ σῇ ϑσ, 

1) ὔοθμῃ ἄδθθυ δὴ δἰ μζθ θα β(6]]16η ἀδ8 Εὖ. πιᾶρπι. ΑὈΒοδηλθα ἀ68 ΟΒοΣσο- 

ὈΟΒΙΚΟΒ πὄσ!]] ἢ} Ὀϊούθί, δ 6] ἢ 6 ἴτὰ ΟΣ τα ΠᾺΡ ἀΤΟΝ ξήτει ὙΘΥΊΘΒΘΙ 18, 
Β0 Υ̓ΘΙΤΩΒΩ 10} ΘΗ δίθηβ ποῦ σὰ Θηὐβομθί θη, 8 ἀΟΥΓ Ὑογίαββου 468 ὐθηυὶ- 
ὨσΩ ὙΠΣΚΊΟΒ φοθοΒΊΘΌθα δύ. Α116 ὙΔΒΥΒΟ ΘΙ ΠΟ Κοιὺ βρυιοὺ ἀδγ, ἀδ[8 
ἸΏΣῚ ΠῸΓ ἀθγὺ υγζθ Ὑουϑὶβ σομὄτί. 

2) ,α!. Ἐρϑμο] ἔὗ, 16 οὐΐβοορ. ϑυὔοκο ἀδθὺ ὈγΖ. 100. 1881 3. 26. ΙΟἂ οἰἴλθσθ 
ὭΔΟῺ ἀ61) ΥΟῈ ΤΥ ρσοίιπμάθηθη Οοά, ΑἸλῦστοβ. Ὁ 80 8ὰ}., τ ΙΟΠΟΣ 80 ἢ} 61.686 

ΒΖΘΒΟΙ ὩΟΟῺ ὑπθοϊκαμπηΐο ϑοησν περὶ πνευμάτων (παλαιὸν περὶ πνευμάτων) 
θηἑ δ] 0. 
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ἀαίβ ἀοὺ Ζυβαῖζ δὺ8 ΤΥΎΡΒΟΣ πσαὺ ἄρθιη θη πα δηὐθίβτημηί. [288 

Τυγρθοη - Εἰχοουρὺ 1:80 18 δοθ σορ Μοβοβοραϊοβ πὰ ἄἀθπὶ ὙοΥΆΒΒΟΓ 

Ὧ.8 αυάϊαπυτα Ὀοηυΐχῦ, ΤΥΑΥ 8180 ἴῃ αἀοΥ Ζοιῦ, κ15 ἀδβ Μαρτπυπι δηΐ- 

ϑίδηα, ΟἴΘη ὈΔΥ σγοῖῦ Ὀθκαπηῦ. Πρ υβο θη Θυ611]6 τηῦρθη ἀδηη ροηγθη: 
ΕΠ. τπιδρτὰπὶ 396, 45 ὅτι ἔμπουσα ψιλοῦται, εἰ καὶ δοκεῖ παρὰ τὸ 

ἕνα συγκεῖσϑαι ([6}Ὁ ἴτὶ ἀἰΘπαιη. πα Οἀ]4η.). --- 410, 162 τὸ ἐ πρὸ 
τοῦ Δ ἐκτεταμένον μὲν ψιλοῦται, οἷον Ἴλιον Ἶλος, συνεσταλμένον 
δὲ δασύνεται. ἱλασμός, ἱλαρός, ἴλάσκω. δεσημείωται τὸ ἴλεως. μα- 
κρὸν ἔχει τὸ 1 καὶ δασύνεται (6 8} ἴ'ἴτὰΔὶ αδηυΐη. απὰ Οπάϊδη.). --- 
ΕΠ. τπαρτιὰτὰ 414, 11 ᾿Ἱπποσύνη᾽ ἱππικὴ ἐμπειρία. ᾿ δασύνεται. τὸ 

ἱ πρὸ δύο συμφώνων τῶν αὐτῶν ψιλοῦται. ἰλλάς, ἰλλοί, ἵννος, 
σημαίνει τὸν ἵππον. σεσημείωζξαι τὸ ἵππος. ρα]. ἀδπυϊη. Ἱπποσύνη" 
ἱππικὴ ἐπιστήμη ..ἔγχεϊ ὃ᾽ ἱπποσύνῃ τε (1]. 11, 803). Ττγρδοι τὸ 

: δυοῖν συμφώνων προτασσόμενον {τῶν αὐτῶν» ψιλοῦται" ἰλλάς, 

ἴσσα (Οοά. ἴσδον)" ὅϑεν (οὐκ ὀρϑῶς» τὸ ἵππος ἀξιοῦσίν τινες δασύ- 
νεσϑαι διὰ τὴν ὁμογένειαν τῶν συμφώνων. 

Πδίβ ἐγ ἀ16 γϑθουιβομθη Ο]οββθη οἷπ ἱπὶ Εἶγπι. ρθη ματη ΠΟΟᾺ 
ποῦ Ῥοπαύχίοθ, ἀθπα Εἰ θη ϑοριθγιδηαμα ΒΗ] 6 ἢ 68, ἀροῚ ποὶῦ ν0}}- 
βία ρ γο 8. ΓΘ ΧΊ ΚΟῊ ἴῃ τϑῖσμθα τηΐδηρ Ὀοηυὐχὺ ἰδέ, Βαὺ α΄. ΥΥ διύζοὶ 

(διέζαμρδροσ. ἀ. Βοι]. Αἰκδά. 1895 5. 486) τούς ουκαπηῦ: σο Ἰμτὴ 
ΒΟμαογὺ οΥ ΤΥ ΘΓ ΠΟΘ οἷπ Ρ]δίο- ]οβθασ --- ΟὗΘΥΓ οἷπθ ϑοΒΟ]16ῃ- 
ἸΏ 8886 --- 80. ΕΠη6 Κἰοῖηθ ΑηΖ8}} ΟἸέαίθ διι5 ἀθη Κιγομβοηνδίοσῃ (Ὑαὶ. 
ᾳ. Β. 146, 517) σϑίβθη δυῦ ψΊΘοΓ δάσο Θ.6]]6η. 8)16 Ὗ δυσθιϑαηρθη 
δυῦ α16 Ζιαφοραί, Βο 16 ἀ16 τηθὶϑίθῃ Βοιμουκαηρθη ἄρον πολύσημα 

514 Ζυδάϊζα ογϑὺ αἱ θβοὺῦ Βιθοθηῃδίοη. [248 ἰἴδῆρθ ΟἸξαῦ δὺβ ΝΌΠΙΟΒ 
(ΒῈ. ταᾶριι. 280, 9 4) τῖθ ἀκ5 Εἰχοουρὺ δὺβ ἀϑὺ ΒΙι ] 1 οὗμοὶς 468 ΡΒο- 
ἢο8 (Εὖ. παρ. 3521, 871) πηΐβθοη ἰθγθη σϑῆσοη ΟΠ δγακίοσ πὴ 

ΘὈΘΠ 8115 δὰ ἀἸοβθη Ἰηρίθη ΗΠ ραδοίου ΖζυγοΚρθῃθη. 
198. ἀἴθ5 ρα] ἸΟ, 80 τ γάθη ΜΓ ΔΡΘΥ δυο Ζ. Β. αἀ16 ΡΙΠάΑΓ- 

ΘΟ ΒΟ] θη, τυ ] ἢ Ζυγθτη8] πὶ Ο]οββθη οἰὑογὺ βἰηα, 416 Θάοσ ἴτὰ (16- 
ΠΌΪΠη πΟΟῸ (ἀυαϊδηυὰ τ ]ΘάοΥκθῆγοα (4560, 46 Θήβη τγαὶ. σὰ 
ΟἸΪ. 6, 144 ππὰ ὅ88, 46 Μέτραι νρὶ. τὰ ΟἹ]. 9, 125), 8418 Ζυβάϊζεα ἀθ8 

Μαρσπυση Ὀοίγδομβίθῃ αἀτίθη: ΘΌθμ80Ὸ 488 δὰβ ΟΥ̓ ΚΙοΒ θη] ηΐθ 
Ιδηρογο δύΐοκ 128, 48--729, 18. ὨΪϊ6 Ζ8Δ8}1 ἀογ Ὀοηυΐχζίοηῃ ΝΡθῃ- 
4.6 1165 δὲ 61] αἀΙθβθῖα ν᾽] οῃῦ οτὐϑὺ ἀσσορ! ἀ16 δἰ αϑ ]Πσο Αὐ οὶ 

γΟΥΒΟΒΙΘἀθηο Οὐδ ΚΟΥ Θη βίδπάθηθη ΘΚ ΚΟΙΠ6881]18 στρ: 

61 το] ]βίδῃμα!ρα8θ Ὑ ΘΥΖΘΙ ΟΠ Π18 σὰ ροῦθη ὈΘΔ βιοὔσο Ἰο παὐδτ] οἢ 
ὨΙΟΒῦ; ΘΠ 8010 008 ΜΙ ὙΘΒΥΒΟΒΘΙΠ]ΙΟΩ ὥθουμβδυρῦ π16 Ζὰ σθῦθῃ 
861η. οι θϑὺ 1π ἄθιὰ Ῥυγοθοβϑέϊοι ἰϑῦ 68. 15 υπιπδρ!οη, 416 ΕἾΔΑ, 
88 808 Ἃ6Ἰ1ὴ ΘΙ ΠΩ ὑπ γγχὰὴὰ8 δ8 ἄθιη αἀ!βηη δἰδιημηῦ, ΕΓ 

͵θάθπη ΕἸοίηθη ϑαὺζ ταῦ δΌβο] αἴου ΘΙ ΟΒογ μοῦ σὰ Ὀοδηἑποσχίθη. 
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ΑἸ]6ῖη. οἷπ ΝϑΌθπαι 6110 ἀθ8 ΕΠ. ταϑρπατη γογαϊθηῦ ποο Ὀ6- 
ΒΟΠ΄οτο Ευηυπρ, 08] δα 516 Βόβου ἐγ μου α16 Αὐυΐτηογ ϑδαιηϊοιῦ 

ΟἵΈ δυΐ 5810} ρϑ]θηκύ, 1θὑχὺ δΌ6Υ, ΠῸΠ 516 510} ταῦ ἈΠροδμπΐου Κ]ΔΓ- 
μοι σοῦ ἄθῃ ἔρτροη Βοβίδπαϊθι θη δομορύ, βομοιπὺ 516 ΤΥ σὴ 

82 ὈΘΒΟΠάοσου ἘΝΙΟΒὑΙρκοιῦ. Εβ δῦ α΄16 ὙῸΠ ΤΥ ἴῃ ἄἀοτ ΡῬ͵ΟΡΘ- 

βυΐοκ Κυγζ 818 Τοχι κοι ὈΘΖοιομβηοίο αὐ Ηδαρίαιθ116, ἀθυθη ΘηρΘ 

Τὐθογοι πβυτηταθσηρ ταὶὺ ΗθΒυοἢ δέξο Ὠθυυουμθβοθθη ἰδέ. Πδ ἴῃ ἄθη- 
Β6]Ρ86η Αβομηϊθοη ἀ68 Μαρῆαμι (Βυομϑίαθοη 44 Ὁ18 ΕἾ δύο )1ο- 
ζθημδη. ΟΥΌ οἰδοσὺ δῦ πὰ ἀα Κθὶπμθ5 ἀ16 80. ΠΙο θη 8η- ΟἸαθ ἴῃ ΘΙΏΘΥ 
ὉΠάοΥθη Βαββαηρ ἀοΥ ΕἸ γηλοϊοσι κα πὶθἀουκοηχέ, 80 Βα] 10} 68 ΕἿΓ 
ΒΟΟΣ, ἀδίβ Ὧπ8 ἴῃ ἀΐθβθπι ΠΘχίκοη οἷπθ Ἰάμρογο ἔΠρογαυ θιαπρ ἀ68 

Πιοσοπῖδηῃ τσου]οσί. 1 ΕΠ ΠΖο]ηθ ΕΠ] ΘΒ παπρθη δὺ8 ἈΡΟ]]ΟΠ]Ὸ8. ἄθιὰ 
ΘΟΡΒιϑίθηῃ ρἰδαθο 1οΘἢ 1ἢτη ἂπὶ 80 Θ.ΘΥ ΖΒ το θθη Ζὰ αἴ θη, 818 
ΔΘἢ 5010 86 ΑἸοββθη, σθ]οῃ6 δὶ Ηθβυοῦ ἀϊθ δ᾽ρμδροίμϑβομθ Ογάπυμρ' 
ἀυγοβγθομθη, Βθ0η ἴθ ἰῃτηὴ γουκοιηπηθη. 16] σὴ ἈΑΡΟ]]ΟΠΙΟΒ- 
ΟἸοββθη, συ] ὴθ τρϑῆγοσο Βοαθαξζαηροη ΕἾΤ οἷη τύ δυΐζϑῃ]θη, ρθ- 
μδὄτγϑῃ ἴῃ τοῦ Ηδαρίζδῃ] ποῦ ἀϊθϑθῖα ΠΘΧΊ ΚΟῚ, ΒΟ ΘΤΏ ΘΙ ΠΥ ΘΟΒΥΙ 
περὶ πολυσημάντων λέξεων δι (γωϊ. ἔχκυϊβ 1). [πῃ ἀθια ἀθῃυϊηυμι 
βομβοιηὺ ΑΡο]]ομῖο8 86] 08ὺ πιολὺ Ὀαπαυίχί. 5) 

1) 16 οἰμζθίμοη ΕΥΚΙσυησθη 1 ἄδη π]ο -]ΟΧῚ Κ 8 }18οῆθη ϑ ὔοϊζθῃ ὈΘΥΠΥΘῺ 
ΒΟ Ζῶ οἷὐ τοῦ Ηθθυο οαδν ΟΥΤ]]], β᾽πᾶα ΔΌΘΥ σὸὰ ἄϊθβαη ΑὈΒοΒηϊ θη βύγθηνσ 
Ζὰ Βοπάθσῃ. ἴῃ ἀ88 Ουάϊδηυτϊῃ βἰηᾶᾷ οἰπζοὶμθ ΒγΟΟΘα 808. Π᾽οροηῖϑὴ ἀυγΟΣ 

ΟΥΤ1]1] ροκοσηθη. ἴῃ ἄθια Μαρηυπι ἢαὶ Ὁ θηὐζο] υἱούς αἰ6 ΑὈβοδαίθ, 1ῃ 
ψ 6] Θ ΘΙορθη δα οἰὐϊοτξ ἰδὺ πα α16 ἱἤτα δα ]θῃμηΐθῃ α]Οββθη 1η ΟΥ̓ΌΡΡΘα Ὀ6]ὶ- 
ΒΙΩΤΩΘΗΒίθ θη, γῸὺὴ ἀθῃ ΠὈΥΙΘα σαβοθάθη. ὙΌΒΙ 18ὺ 8 ἢ 1 ἀΐθβοη ὮὨϊο- 

σθμδῃ βίαυκ ὈθηυϊχΖὺ, ΔΌΘΙ ΒΟ ΤΟΎ] 6} υηχηϊθ] ᾶγ. Μϑῃ γϑυρ]θ]οῃ6 2. Β. 818 
Βυοσβμβέαθοηῃ 2 ἀϊθ Πιορθηῖδη- Ο]οβϑθῃ Ζαβαάλλω᾽ τὸ ἐξαπατῶ (Η68. Ζαβαλλειν' 
ἐξαπατᾶν). Ζαλαίνω" τὸ μωραίνω (Η68. Ζάλαινε᾽ μώραινε). Ζαϑερές᾽ τὸ μεσημ- 

βοινὸν καῦμα (Η68. Ζαϑερές μεσημβρινόν, ἰσχυρῶς θερμόν. Τ,6χ. δορυθτ. 261, 16 
Ζαϑερές᾽ τὸ μεσημβρινὸν καῦμα, ἢ τὸ λίαν ϑερμόν). Ζαάλη" τὴν σύνομβρον 

πνοήν, ἢ τὴν μεγάλην ἄελλαν. Ζατῶ᾽ τὸ φράξω, καὶ Ζατῶσαι᾽ τὸ φράσαι (Ηθ8. 
Ζαϑῶσαι᾽ φωρᾶσαι, φράσαι. .). Ζεύω τὸ γεύω, καὶ Ζεύσασϑαι' γεύσασθαι 

(Εεθ. Ζεύσασϑαι᾽ γεύσασϑαι). Ζέλλω" τὸ βάλλω, ἐξ οὗ Ζέλλειν τὸ βάλλειν (Η68. 
Ζέλλειν" τὸ βάλλειν). Ζειρά" ἱμάτιον, ἢ ἐφαπτίς, ἢ διάδημα, ἢ πορφυροῦν ἔν- 

δυμα (6801). ὗγγ. Ζειρά- εἰ ἔστι δὲ δύο κατ᾿ ἄμφω σημαινόμενα, ἥ τε ζώνη 
καὶ τὸ ἱμάτιον). Ζίω' τὸ ξητῶ, ἐξ οὗ καὶ Ζέεται" τὸ ξητεῖται (Η 68. Ζίεται" ξη- 

τεῖται). Ζιγνῶ᾽ τὸ σκυθρωπάξω καὶ Ζιγνῶσαι" τὸ σκυϑρωπάσαι (Η68. Ζυκνῶσαι" 

σκυϑρωπάσαι). Ὠϊθ Ζυγοκί συαηρ 8116. ΟΥΑΙ] ἔοσταθη δὰ ἀ16᾽ οτϑύθ Ῥθύβοι 468 

Ῥγᾶβθῃβ τηϑοηῦ οἷα Μιύθ]α 6110 ἩΥΒΕΣΒΟΒΘΙΒΠΟΒ; σ]ουγοὶῦ δὴ ἂη 616 γῸῃ 

ἸομὗΖ0] σνοστηυϊοίθ ὕσξοστη ἀ68 βοριθγδῃ. Υ ἀθηῖθη Καπη, Ὑϑυταδρ 1ἸΘἢ ποὺ 
Ζ ἄδογβθθι. 

2) 16 ὈΙΒΒοσ σθαι Αὐροϊΐοα ἅροσ ἀ16 Βοηυύζυηρ ἀ08 ΑΡΟΪ]ΟΪο8 ἱτὶ Εἰγ- 

ΤᾺ] Ο]ΟΘΊΚΟΙ βδἱπαὰ ἀυτοι ἄρῃ Εἀπα ἀ68 αΟδπυϊηυση ὈΠΌΓΔΌΘΒΌΔΙ ρονογάθῃ. 
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Ἐθ νᾶγο δυϊδογθὺ ἀδηκοηθυγοσί, σθὴῃ ἀϊθ86 ΠΙορθπῖδα οηΐ- 
μια! ὐθπάθῃ άοκθ οἰθπηαὶ δυβροδοηάοσὺ ὑπὰ τηὖῦ ἄθῃ ὨΙορθῃ δη- 
Α]οββθα ἀθγ ΟΥὙγ}}}- βοῃο θη 1) Ζυβδιμσαθηρδϑίθ] τυἄὔσγάθῃ. ἘΠῚ Ὑοτ- 
σοῖο τ ἀθη Υ Κοα ΟΥὐγ}}8 πτπὰ Βοβυ ἢ πῦγαθ 416 Εἰ δύο μα ρ8- 
αὶ 468 Ἰούχζίοσθῃ ἰθῆσθη, υπὰ ΕΣ νγϑιθοσο ΒΔ ἀβοΒ τ ΠΟ Π6 ΒΟΥΒΟΒαη ρθη 
νι ἄγοη αγπαΪαρα υπὰ Αὐβραπρβρυπκὺ ρου ΟΠ ΘΠ. 

ΕΔ ἀ16 Ζειὺ ἀογ Αθδββαηρ δὐζθῦθη 510} δὺ8 Ἃ0ῃ ὈΙΒΒΘΥΊ θη 
Αὐϑήγαηρθι οὔπο τγϑιΐοτοθ ἀϊ6 ΟὙΘΏΖΘΩ: 80} 1100 (πϑρϑῃ ἀθγ 
Βοηπυίχζυηρ 465 Οαὐάαϊδπαπι) υπὰ σοῦ 1200 (σοβθη ἀ68 ΑἸύδθτβ ἀδὺ 
Ηδη βου 6) τὰ! 445 ουκ οηὐβίδπαθηῃ δοίη. ΥὙϑιίοσ ΕΠ ησύ ὑΠ85 
ΕΠυβία! Ἀ]ο5, ὑγϑ]σμ Υ ἤρθη ἄδια θηυϊμσση δῦ ἀ485 Μαρηυμι Ὀογοιίβ 

Κοπηΐ. ἡ ὅϑοιὶπο ΑὈίδδβαμρ [Ἀ}}0 α]8ὸ σοῦ οὗγα 1160. 1βϑὺ 68. ἔθου 
γΓΊ ΓΚ] Θἢ Βομοη σοῃ ἄθιῃ ρ]θῖ ἢ Ζὰ ὈΟΒρυθομθπάθῃ ΟὙδιτηδ ΚΟΥ Θ΄ τ Άθοη 
Ὀοηυἰζὺ (νρ!. Κ΄. 256 Α.}, 8ο Ὀ]οιδὺ ΕΓ βοῖπ ΑἸ λββαμρ ΠῸΥ ἀ85 ουβίο 
γιογίοὶ ἀ6ε8 ΧΙ]. Φαβυβυπάογίβ. ΠῈΣ ογϑὺθ ὙουΆββου ἰθὺ 1 ἀθι 

1) αὶ]. τρόπο Μιϑθι]υηροη Ὀ61 ΕρΘΠΟ], 16 οτΐβοθρ. ϑυὔοικθ ἄθσ Ὀγζαμί. 

Ιλὐϊογαΐυσ 5. 24 υπὰ Ἐχκυτγε 1 (8. 296). 

2) Εν οὐὐϊοτ τὸ μέγα ἐτυμολογικόν (οἱ ΤΙῦο], ἀθῃ ἈΠΒ6Υ ΟΥ̓Κ Ὁ18 ζυχὰ Εἰπὰθ 
ἀ68 ΧΥ͂. Τδγβυπάογίβ ποὺ ἰγᾶρο) σὰ θη διοχίθῃ 268, 42 ᾿ἡἁλίαρτος ; 1397, δ3 

᾿“βαξ; 884, 46 Ποιμήν; 1448, θὅ ᾿Ηλεέ, αι Βογά θη τὸ ἐτυμολογικὸν ΟὐδΥ ἄδη (Ὀθ:Υ. 

410) Εὐγταμοϊοσοη 1494, 61 Ἡβάκησαν; 450,81 Βλέπησις; 804, 24 ᾿Δλείσιον; 888, 4ὅ 

Αὐλῆς ἐν χορτῷ. 10 ΑἸ]οβδθη Ἄβαξ υπὰ ᾿βάκησαν 6 ]6 ἀῦγχοι Β]αἰ νθυ]υϑὺ 1 
ΑΒ. θὶ0 Απρϑῦθα δον ᾿Ἁλίαρτος, ᾿Δλείσιον, Αὐλῆς ἐν χορτῷ Ῥάβδθῃ δυΐ ἀδ8 
Μαρσπυτα, Μ1|6 δὺ ἀ88 Οθμυϊηυσι; 16 ΑὨρΔΌΘα ἅροσ Ποιμήν υπὰ ᾿Ηλεέ, 6] 686 
γ]Θ]] 6] οῦ δὺ8 ἄθυβοιρθη ϑ(6}10 ἀθβ ΕὐγυμοϊορίκΚου βίδιλσηθῃ ὑπηα 686 ἸδηροΓθ 
Αὐβοιῃδηδογβοίζυηρ ΘΓ ἤγανον -- πήγανον νοτγϑυββοίζθη, βηάθῃ βοἢ πΘάοΓ 

ἴῃ ΑΙ Βὶ ἼΟΟΒ τι Μαρηυμ. δ 1ῃ ἄθιῃ ἀθηυϊ τα Θἷπθ ΘΕ θρυθ Ομ 6 6ἼἼ]Ο886 ρθ- 
βίδπαθῃ μδὺ, Ῥονοὶθὺ ᾿Ηλυγέτην᾽ τηλυγέτην. τοῦτο πάλιν ποιητικόν, ὁμοίως τῷ 
ἤγανον πήγανον. ἴπ ΟΣ Θηὐβρσθομβομάθη 6]οβδὸ ἀθθ Μαρπυσῃ (428, 217). 68} 

βοτθ ἀδ8 διηϊβομοϊἀοθᾶθ οτὺ πάλιν. δ δυΐίβοσάθιη πιοηΐθ ἀδχαῦῦ νοὶϑῦ, 

ἀδ8 ἀ88 Μαρηυπὶ 16 γνο]] δῖ Υ ΔΙ, 818 ΤΣ 68 Ὀθβιΐζθη, ἔν ἀΔ8 ΘΠ Όυ 1 

168 ἀδρθρβθῃ Β᾽ΟΒΟΥ βίθῃῦ, υπὰ ἀκα ΕΣ ἀϊθβοθ δ} ἄθν Τι6] τὸ μέγα ἐτυμο- 
λογικόν Ὀοσουρσὺ δῦ, τὼ ἤββ ἢ Ὑ1Γ ΔΠΏΘΒτηΘΩ, ἀαΐίβ Εἰ υδίαἑμ!ο8 δἱπθ τ ]]ΘΥῸ 
ἨδμαΒΟΒΥΙΝ ἀθββοι θα Ὀσπυζὺ μαὺ. Ὀαροροα Βπαρθὺ βιο ποὺ ἰὼ 4. Β, νψ0}} 

ΔΌΘΣ ἴῃ ἄθῃ Ζυβάϊζοῃ ἀ68 Μαρτνιὰμι ἅ16 6Ἴ]οββ Βλέπησις᾽ βλέψις, ΘΙΟΒΟΥ Ευδί. 
480, 381 σοαρηκὺ οὕτω δὲ καὶ τῆς βλεπήσεως, ἣ κεῖται ἐν τῷ ἐτυμολογικῷ, ἐνεστὼς 

μὲν ὁ βλεπῶ, αὐτοῦ δὲ προὕπεστιν ὁ δεύτερος μέλλων τοῦ βλέπω. Ἐπ ἔοϊ]ρὶ 
τὰ Μασπυμῃ Βλέννα υπὰ Βλεφαρίδες (199, 86---89)ς. Α110 ἄταὶ ΟἸοβθθὰ ΚϑὮσθη 

σ᾽ ΘΙ οΒ]αυΐοπὰ Ὀ61 ΗθΒγο πιθᾶοσ. ΗἸΘΣ ἰδὺ 4180 Ὀδὶ Εἰπβίδίϊοβ οἱ Εὐγτλο]οσὶ- 

Κομ οὐδοῦ, 6] 0 η68 ἄθῃ Πιοροπίδη- 7611 βοθοι το ϑαὐ ἰοῦ, ἃ. ἢ. ἀδ8 Μαρπυχι. 

Π)ὰ8 Ὑ ΥΖθιομἷβ ἀοΣ Εϊαβίαίμἱοδ- ϑ 61] 6 18ὺ ΒΟ, γ υ] ΣΟ νο]]δυβπαϊ, ἀο ἢ πτογάθῃ 

ψΘΙΟΥ Βιπσυϊγοίθμθ 8η ἄθηῃ Βοϑυ]ἑαὺ ποθ ἅπάαθσῃ. 

8) Αὐυῇ ἄθῃ Οτῦ, δῃ ἄθιμ 68 δηὐΐδβίαπα, νϑὶδὺ υ16]] οἱ οὗ 615 Βοϑιύζου- Υο- 
ἸΏΘΤΚ ἴτὴ Οοά. γοββίδμυβ Β]αὐῦ 8275 (σοι ἀθυθθ θη Ηβηᾶ ἃθ8 ΧΥ͂Ι. δ υμβυπάοτσίθ, 
Θ]Ο 6 ΒΙαὐῦ 828" σοθοβυθΌθη Βαὺ, να]. Καρ. Υ 5. 262): τοῦτο τὸ βιβλίον κου- 
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Βορῖπη ἋΟΥ πθῦθῃ ΒΙῤοζοιῦ ἀογ ῬΆΙ]Ο]ορΘ ἴῃ ΒΥΖΔΠΣ ἀπὰ ἰδὲ 6] 
γογρδηροι ἀθ8 Εϊαβίαίμ!οβ πὰ Φομδηῆμθβ Τ'ΖούίζἝϑ. 

ΕΒ. γγᾺῚ οἷ (ἀθθησίου σορ δομίπηρθοιοθίθμαθπι ΕἾ615 ἀπά --- 
ΒΟΘΙδ Ιη8Π ὈΘ6Ὶ ἀἴθβθιῃ ὐοΟ ἀἄδνομ γθάθῃ Καηη -- πιομΐ οὔπο [0τ- 
611. Ἐπ Ιϑὺ γ0}1] ὈΘρυθ ΠΟ, ἀ8.8 ἀ16 Ηυπηδηϊδέθῃ ὑγοὺζ ἀ6Υ Ζ28}}- 
ΤΟΙ ἤθη ΗΔ βου θη δ Υ συ ΕἸ γι Ο] ορ Κα, σσϑ]ομα ἴῃ ἴσοη Ηδηάθη 
ΜΆΓΘΙ, 4165 ἮΕΥΚ τασγϑὺ νου θη] θη ὑπὰ αἀδίβ ΠΟ Β6ΙΠΘΓ 

Ηογδῦβραθθ ΚΘΙΠΘΥ π ἢν Τυϑὺ δαίίο, 416 δπάθσγεθπ ὕἥουκ ἀοδγασχί 

ΘὈΘ ΙΗ 4115 σὰ ΡΌὈ] ΖΘ Ύθη. 

στεύει μου δουκάτα πέντε καὶ ἕτρωγεν ἔσσω μου καὶ ἐκάϑευδεν ἡμέρας κε΄ ὁ 
ὑψηλὸς ῥήτωρ κύριος ϑεοφάνης ὁ ἱερομόναγος ἀπὸ τὸ ἅγιον ὅρος ἀπὸ τὴν μονὴν 
τῆς ὑπεραγίας θεοτόκου τοῦ βατοπέδηῃ. Ἐϊηθη ΒυΊοΥ ἀ6ββθῦθῃ Μὅμομθθ, ἀ68 

Πρ του ἀθβ ΤὨθοαοβὶοβ ΖΥρΌΙΊΔ1]88, Ὀἱθίθί Ζυβδιωσηθη στα ἄἀθη ὍΘΥΚΟΩ ἀ68 

Ἰούχίοσθῃ Μααχα Οταβίὰβ Τυγοορταθοὶα Υ͂ Ρ. 3832. Π΄1᾽Ί6 Μόμπομο Ὀϑθπαυΐχίθῃ, νἱ]6]- 
Ἰοιοδύ ἴῃ οΌθῃ ἄογ Νοῦ, 6] 086 δαποσ Βυϑῦ βοβι] ἀοσὺ, γα ΒΙ:] οὐκ, ὑτὰ 810} 

ὉὈΘὲ 1,δῖθη ΗοΥΌοσρο υπὰ ΖοΒγυηρ δυΐ δἰπῖσο Ζοιῦ υπὰ ΖυρΊΘΙΟ ἢ οὗσναβ 6] ὰ ζὰ 
γοΥβο θη. ΕΜ 18ὺ ᾿Ω ΠΘΥΏη ΒΒΥΒΟΒΘΙ ΠΟΙ, ἀδ|8 ἀογ Οοα. γοββίϑμυβ, ἡγ ΟΠ ΟΣ 

ἢ ΧΥΪ. ΖΔ σμυπάογὺ τὴ Βοδιὺζ 16η68 ΚΙοβίθτβ ψῖ, 15 ἀθιβο] Όθ ἢ δυο} μ6- 

ΒΟΒΓΙΘΌΘη 1δὺ υπὰ ἀδίβ 510} 1 1ἢτὶ ἄδθοσ 'ὰ ΧΠΙῚ. ΦΔσγβυμπᾶάογὺ ἀ88 Ὀθβύθ 

Ἐχθυαρ]αῦ, Ὀθζνγ. ἀοσ Αγομθύυρυβ, Ὧ68 Εὗγυμοὶ. τηδσηυῦυσα Ὀρίδπα, ἀθϑβθὴ Β6- 
πυϊζαης, ἐπὶ Οοά. )οββίδηυϑ ΟΌΘἢ ΟΊ θβθ 1δὺύ. Ὀδμμ ΔΌΘΙ Κὄπηΐθ ἀ88 ΘΣΚ 
ΒΘῺΣ ΜΟῚ δΌΘΙ ΒΙΘΙ οπὐδίαμπ θη ἀπὰ ζυπδομδὺ σοὰ ΒΙΘΥ δὺ8 νου τχοὶυθὺ 861}. 
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ΞΎΜΕΟΝΒ ΒΤΥΜΟΙΟΘΙΚΟΝ. 

ΕΠπ6 νοιϊΐοσο Βραγθοιϊξαηρ ἀ68 Εἰ γιπο], σθηπίπασα Ἰοὺ ἈΠΒ 1 
ὙἹ]ῈΥ Ηδη βου θη, σοη ἀθηθῃ 76 2 ͵ὙῪὰὶ δῖ ἀ88 δηρβύβ τηϊῦ δ᾽ ΠΒΠ6ΘΓ 

ΡΟΥΘ ΒΕ ΙΙΏΤΏΘΗ, ΥΟΓ: 416 ὈδΙάθη ογβθῦ ἢ ΚΚὔΤΖΟΥΘη, (Ὁγ Ρδ1- 

ΙΏΘΠ518 2189 ὑπὰ ἀογ γπάοθοῃ. 1811), ἔχαρθη 8418 ΑΔ βουυ ΕΤΤ- 
ΜΟΜΟΓΙ͂ΚΟΝ ΟὙΜΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΓΆΛΟΥ ΓΡΑΜΜΩΑΤΙΚΟΥ͂. 
16 Ὀθιάθη Ὁχαΐαηστθιομοσθη, 1 δυγοπὺ. 5. Μάγοὶ 8035 υπᾶ Ὑοββίδη. 
στ. 20 ἀδρερθὴ ὩΓ: ἐτυμολογικὸν τοῦ μεγάλου γραμματικοῦ ἢ υπὰ 

ἸΠΘΙΏΔΟΒ 1π ΘΙΠΘΥΓ πρῦθη Ζ6116 ἀρχὴ σὺν ϑεῷ τῆς μεγάλης γραμ- 
ματικῆς. 

Πδΐβ ἀα8 Κἄγζογο Ὑύοσκ (ϑὅγιμθοι) 485 ὑγβρυπρ] το 1ϑὺ, Ὁ6- 
γγοὶϑὺ ἀδ8 βϑρᾶξεσγ ἔοϊροπάθ Ῥγοβθδϑδίζοκ. 16 οζγοίβε σδιμμλδεκο 
σἰϑθὲ οἷμθ ὕὕογαγθοϊἑαηρ: ἴῃγ Ζυβαίζα βἰπά, Ῥθβομάβθιβ ἴῃ ἄάθῃ 
βρᾶνεγθῃ ΤΊ], ἄἀθουιθροηα δὰ8β ἄθπὶ ΕΣ γτη 0]. τηϑρτατη Θ,ΘΠΟΙΏΠΊΘΗ. 

Ποηη ἀν οΥΆββου βαρὺ 586] 08ὺ, ἀδίβ ο΄ Ζ΄'γοὶ ἀντίγραφα Ὀδηυῤχί, 
ὍὯΠᾺ ψγ8 ΟΓ. 88 46Πὶ ΘΙ Π6η δηἰπιτησηδ, Βπασδὺ 810} 80 ΠῸΥΣ Ὁ61 ἢγ- 

ΙΏΘΟΏ, ὙγὙᾺ8 [ὯΓ 488 Ἀπάθτθ θοζθυρὲ ϑὲ, ΠῸΓ 'τπὰ Μαρηῦτη. 1210 ΒΙΟΥΓΓ 
Θηἰβομοιάθηάθ Κ]θὶπθ (ἀ]οββθησταρρο ἰδαύθὺῦ πὶ θπαϊπαμι (Οοά. Β) 
Πα Ὀ61 ϑγταθοη [οΙ]σοηαοστηδίβθῃ ὅ): 

Ὑπήνη᾽ αἱ ὑποκάτω τοῦ γενείου τρίχες. παρὰ τὸ ὑπεῖναι καὶ 

ὑποκεῖσθαι τῷ γενείῳ᾽ οἱ δὲ παρὰ τὸ ἴημι {παράγωγον, οὗ ὃ μέλ- 
λων) ἥσω., ἤνη καὶ ὑπήνη, παρὰ τὴν ἔσιν τῶν τριχῶν. (ἐν δὲ τῷ 
ῥητορικῷ εὗρον ὅτι σημαίνει μύστακα, γένειον, πώγωνα, ἢ τοῦ ἄνω 
χείλους τρίχωσιν». -- (Ὑπηνήτῃ᾽ ἀκμάξοντι. ἀρτιγενείῳ ̓  ἀπὸ τοῦ 

ὑπήνη».) --- Ὑπηρέσια" κυρίως ἐπὶ τῶν ὑπηρετῶν, ἐφ᾽ ὧν καϑέ- 

1) αι]. διυάδοιηυπα Απεοᾶ. Ῥατία Ῥ. 118. 

2) ΄ῖΆ6 Ἰοὐχίθῃ ἀγϑθὶ ἥογίθ ψϑγθῃ τὰ Ὑ Οϑϑ:Δὴ05 ΘΥΙ]ΟΒΟΏΘῺ ὑπᾶ Βὲπᾶα ΟΑΒΟΥ 
γΟῺ Ἰὔπρογον Ηδπα 8} δῃμὰ σ]θαουθο]. 

8) Ῥὲὶ6 οἰηνϑκίαχησαθσίθη  οσίθ ἔθ] θη 1τπὰ Ῥάᾶστη. υπὰ μα. αἱ ὑποκάτω 
Ὀ18 καὶ ὑπήνη 168}]Ὁ ΥἹπά, 

4) [πὶ Ράστη. υπὰ γημά. ΒΙοτἔν πὰς καὶ ὑπηνήτης πὰ ϑἐρᾶϊοΓς ἐφ᾽ ὧν κάϑηνται. 
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ξονται ἐρέττοντες. (ἐστὶ δὲ καὶ ὄνομα πόλεως, γράφεται δὲ διὰ τοῦ 
Σ τῷ λόγῳ τῶν διὰ τοῦ τα». --- Ὑπηρέσιον᾽ ὁ διδόμενος μισϑὸς 
τοῖς ὑπηρετοῦσι. τοῖς στρατευομένοις καὶ ἐρέσσουσι {καὶ δουλεύου- 

σιν ἀπὸ τοῦ ὑπηρετεῖν». --- Ὑπηρέτης᾽ κυρίως ὃ κωπηλάτης., παρὰ 
τὸ ἐρέσσω. {τὸ κωπηλατῶν, καταχρηστικῶς δὲ καὶ δ ὑπουργός᾽ αἴρω 
αἰρέτης καὶ ὑπηρέτης ὁ πρὸς τὸ αἴρειν ἐπιτήδειος" ἢ {παρὰ τὸ» 

ἀρέσω ἀρέτης καὶ ὑπηρέτης. --- (Ὑπηρέσιον᾽" κυρίως. ἐφ᾽ οὗ καϑί- 
ξουσιν οἷ ἐρέται). 

Πόιὰ δα βρυοιῦ 1η ἀογ οὐτοίβοη αὐσδιπυιδε τ (Ὁοα. ΕἾΟΓ. ἀπά Ὑ 088.): 
Ὑπήνη᾽ αἱ ὑποκάτω τοῦ γενείου τρίχες. παρὰ τὸ ὑπεῖναι καὶ 

ὑποκεῖσθαι τῷ γενείῳ᾽ οἱ δὲ παρὰ τὸ ἴημι, ἥσω, ἥνη καὶ ὑπήνη, 
παρὰ τὴν ἔσιν τῶν τριχῶν. οὐκ ἔδει δὲ ψιλοῦσϑαι. οὕτω φη- 

σὶν Ὧρος. ἐν δὲ τῷ Ῥητορικῷ λεξικῷ εὗρον σημαίνειν 
τὴν λέξιν μύστακα, γένειον, πώγωνα. ἢ τοῦ ἄνω χείλους 

τρίχωσις. ταῦτα εἰς τὸ Μέγα ἘἘτυμολογικόν. εἰς δὲ τὸ 

Αἰϊμωδεῖν εἶχεν οὕτως" ὑπηνήτης ἀκμαῖος, ἄρτι γενειῶν'" 

ὑπήνη γὰρ λέγεται ἡ τοῦ ἄνω χείλους τρίχωσις, ὑπάνη τις 

οὖσα, παρὰ τὸ ἄνω ὑπεῖναι" μύσταξ δὲ λέγεται ἡ ἀπὸ τῶν 
μυκτήρων τρίχωσις. ἔχεις καὶ εἰς τὸ Ἴουλος, καὶ ξήτει 
ἐκεῖ. --- Ὑπηρέτης" κυρίως ὁ κωπηλάτης, ἐκ τῆς ὑπό προϑέδεως 

καὶ τοῦ ἐρέσσω. τὸ κωπηλατῶ, γίνεται ὑποερέτης, ἐκβολῇ τοῦ 

ὃ καὶ τροπῇ τοῦ ὲ εἰς ἢ ὑπηρέτης. ἐξ οὗ καὶ ῥῆμα ὑπη- 

ρετῶ. καταχρηστικῶς δὲ καὶ ὁ ὑπουργός, παρὰ τὸ αἴρω αἰρέτης 

καὶ ὑπηρέτης, ὃ πρὸς τὸ αἴρειν ἐπιτήδειος. ἢ παρὰ τὸ ἀρῶ, ἀρέσω, 

ἀρέτης καὶ ὑπηρέτης. -- Ὑπηρέσιον᾽ κυρίως ἐφ᾽ οὗ καϑ ἕ- 
ἕονται οἵ ἐρέται ἀπὸ τοῦ ἐρέσσω. ἐν δὲ ἑτέρῳ τῶν ἀντι- 
γράφων οὕτως" ὑπηρέσιον᾽ ὃ διδόμενος μισϑὺς τοῖς ὑπηρετοῦσι, 

τοῖς στρατευομένοις καὶ ἐρέττουσι. --- Ὑπηρέσια᾽ κυρίως ἐπὶ τῶν 
ὑπηρετῶν, ἐφ᾽ ὧν κάϑηνται ἐρέττοντες᾽ ὑπηρέσιά τινα ὄντα" οὔ- 

τως Εἰρηναῖος ὁ ᾿Δττικιστής᾽ κατὰ δὲ Ὧρον ἐστὶ καὶ ὄνομα 

πόλεως Ὑπηρεσία. τὰ ἀπὸ ἀρδενικῶν ἐχόντων τὸ τ διὰ τοῦ 
ιὰ γινόμενα ϑηλυκὰ πρὸ μιᾶς τὸν τόνον ἔχοντα διὰ τοῦ ὦ 

γράφεται, ἄλουτος ἀλουσία, Μάγνης Μάγνητος Μαγνησία" 

οὕτως ὑπηρέτης (ὑπήρετος Οοαα.) Ὑπηρεσία. 
Νίδῃ υϑυρίθιομα ἀ885 Μαρπῦ 180, 29---ὅ0, ψϑ]ο 65 ἄθῃ Ηδυρύ- 

[611 διι8 Θἷποσ ἄθρια Οοα. α΄ ϑη]Π]ομθα ΑὈΒΟΒ τ 468 Οαδθηυϊηυμι 

Βοδόρ ἢ. [6γ Ἰούχίθ ϑδιαΐζ πηδρ θ΄ θὰ γ ]]θυθη ΕΣΘΗΡ ΡΙΔΙΓ (68 ΘΥΙΏΘΟΙ, 

ἀον ἀ16 ορθὶ πδοιροβολ]αρθη ᾿δὲ, οηὐδύδιμτηθῃ. 
ΘΥΙΏΘΟΩ ρἸοὺ ἱπὶ Ὑγθβοη ! Πομθη ΠᾺΡ δἷπθ γογκάγζίο ΑἸ βου 

ἀθ8 αδθῃυμπαση, ἃ0 ὑπὰ δὴ τηϊῦ 61} 887 ζΖυδβϑϊζθῃ 88 δηΘΓΘη 

ΦΌ6]]6η. ΖδὨ]ΥΘΙΟΠΟΥ Β1η4 5160 ΠῸΓ 1ῃ ΟΘΥ οχβίθῃ Ηδ 6 465 Βυο- 
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Βίδθθη κΓἹ υπᾶὰ ΠΙΟΥ βίθῃὺ 416 ΜϑῃσΖα ἢ} ἴῃ ᾿ΟΒΟΒ] ββοηοσ ΒΘ ΥΟΥ 
ἄθηῃ ΟὐΆΡΡΘΩ ἀδὺΓ πὶ 4λΔ, “4μ οὐϑσ ψν Ὀορίπηπθπάθῃ Ο]οββθῃ ἀ68 
ἀδηυηστη. ΞῬὙἹΘΟη Ὠαίίθ 51:0} ὨΙΟΥ͂ 8180 1 βοίποῃ Εἰηύνατγί ΒΙ]δύίοΥ 

ἔγθι ρϑδββθη (τυρὶ. 5. 2117 Α.), δυϊβογάθιη δ δοῃ σὰ ἄθῃ δὺβ ἀθπὶ 
ἀϑπαϊπαπη Θμὐ]θ μέθῃ Βϑίμθη δα ὈΘ θυ] προ σοιιδοθύ. ϑρᾶϊου 
Βομβοὶηὗὺ οΥ᾽΄ 81:0 δυῖῦ ἀ1656 41161} Ὀβογϑηκὺ Ζὰ μαῦθ. Π᾽΄᾽6 Θυθ]] 6 

ΒΘΙΠΟΥ Ζιυβᾶϊζο 51π4 παύγ] ἢ δὰ8 ἀθῃ Ζιιβδιηπδησοπάθη ΠῚ ἤθη 
ΖᾺ ὈΘΒΕΠΙΏΙΉΘΗ. 

Αὐῇ ἀ16 οἷπ ἀθύβϑί ρθη σοὶϑὺ ΟὺΓ᾽ ὑπ8 86] υ8ὺ ἴῃ ἀδὺ γογσγθάθ Ζὰ 
ΘΙΏΘΙ 8ΠΉΘΓΘΙ, ΘὈΘΠ 4118 πο υὑπροαγυοκίοηῃ ΥΘΥΚ, ΘΙΠΘΥ δαϊδβοχϑέ 
ὉΠῚ ΔΗρΡΎΘΙ ἤθη, Ζυτη ρτοίβοηῃ 768}} δὺὰβ ἀθπὶ βορϑηδηπίθη ΑἸ ΠΊΟΠ]08 
ϑεοϑομδρἔοη βομυ 126 αἰ εγοη 8 τυογϑογμην ἴτὰ αὶ. 1862 (Ραρίὶοτ- 
ΒΑΠαΒΟΒΥ ἴῃ ΕὌΪΟ δὺβ ἄθ ΧΥ͂. ΦΔσγμυπάογί, ἔγάμου τὰ Βοϑιΐ 
ἀθ8 ΕἌ]νο Οὐβῖηι, τῷ]. ΝΌΙμδο Β10]. ἃ. Ε΄. Ο. 843). θυ Εϊηρδης 
Ἰδαίοὺ (Ε᾿]. 18) Τοῦ κυροῦ Συμεών --- Συναγωγὴ πρὸς διαφόρους 
σημαινομένους (ὃ) σημασίας --- Τὸν περὶ ἐτυμολογίας λόγον ἕν τοῖς 

φϑάσασιν ἀπαρτίσας νῦν περὶ διαφόρους (Ὁ) σημασίας ὀνομάτων καὶ 
ἄλλων τινῶν λόγου μερῶν ἐν ὀλίγῳ δηλώσω ἄγαν φιλότεχνον ϑεω- 

ρίαν καὶ τοῖς ἐντυγχάνουσιν πάνυ ὠφέλιμον, ἣν οἱ μὲν πλείους 
ἐν ταῖς ἐτυμολογίαις ἀνέμιξαν" ἐμοὶ δὲ καλὸν ἔδοξε καὶ ταύτης 

ἀναγραφὴν ἰδίᾳ ποιήσασϑαι πρὸς τὸ εὔληπτον καὶ σαφὲς τῶν φιλο- 
μαϑοῦντων. ἐστὶ δὲ καὶ ταύτης κατὰ στοιχεῖον ἡ τάξις. ϑ'γτΙαθοη 
γαυνγοιβὺ ταῦ ἀἸοβοη οσίθῃ οὔθ θαὺ δυΐ ἀδ5 Εἰΐγυμο). ἀπαϊαηυχα, ἰπ 

6] Π08 18 ΒΟΘΆΓ ΤΘΏΥΘΥΘ ἀθγαγί χε Ττακίαθα ΒΙΠΘΙ ροαγθοθιίθὲ βηα. 
θη ἀαΠῸΥ δυο ἴῃ ἀθπι Εἰ γι ]ορίκοι ΒΥ ΠΊΘΟῚΒ δἷπμθ ΑΏΖ8}] γῸῃ 

(Ἰοβθθη δὺβ ἄθπὶ ἀπ αϊδηαμι τ] ΘἀοΥ κθῆγθη, 80 πιγαὰ ἀϊθβιιδὶ ΤῸ] δῃ 
ἀν αἀἰγοκίθη Βοπυΐζιηρ, ἀθββθὶ θθη οἵη Ζνγ 1161 ἀρουβαυρὲ πἰοαΐ ταδρ- 

ΠΟ} 861η.ἷ) 
8᾽1᾽6 ζϑοιῖίο Ηδαρίαυθ1]90 ἀἰθβὸσ Ζυδβᾶϊζα ἰδὺ ἀδ8 ὙΥ̓ΘΚ Ἂἀ68 

1) Ιοὰ φίαυθθ, σὰς ἀὔσἔθη δ8 ἀϊθ8οσ  ουσθὰθ ΒΟῸΣ ΠΟΟὮ ΤΩΘῺΣ ΒΟ] ]Θἴβ6ῃ. 

ΠΟ ΥΤΏΘΟΣ ΒΡ Οὐ γ0ὴ) ΤΩΘΏΣΟΥΘΩ ΕἸ τη] οσῖΚα υπὰ Καππ ἀδ8 Οθηυϊηυση, ἱῃ {0]- 
οἄθιῃ ἀθγαγίσο Ο]οββο ζ8}2 γϑσθὶΖο]ὐ βιηα, βου] ἢ σαὶ οἰ ορταιἕθη. Εϑ 
1δὺ ἀασορσοῃ τηὔρμ]]ο, ἀδίβ οὐ ἀδβ Μαρηῦτη βοῆοῃ Κοηπὺ; ΟἸοββθὴ ψ|ι0 71. 18 

γο]. Οοά. Μὴ 94. 98. 188. 18δ. 166. 180 τηροῆ θη 68 ΤΩΓ ΒΟΩΔΥΓ ὙΒΒΓΒΟΒΘΙΠ]ΟΒ. 

Ἐδ ἰθὺ βοῦνσον ρἸδυ] 0}, ἀδίβ οἷ ἀθγαγέϊψο ὕ θεγθὶ πϑυϊτησαυπρ δὰ Ζ078}} Ὀ6- 
ταῦ. Πεἴβ ϑγταθοιυ ἀμηθῦθη ἀ85 αὐαϊδηυτα δυο αἰγοκὺ Ὀθηαΐζὺ, σοῖσϑη (]Ο886ῃ 

Ὑ|Ι0 87 υπὰ 187. ΕἼμθη ροιαθιηβδιαθη ατυπάβίοοικ ἔὰσ ϑυχάθοη ὑπὰ 4885 Μαρπῦπι 
ἀὔγίθηῃ ὙΙΣ πιουῦ Δμμθῃπηθη, ὧδ ογβύθσαυ τηθὶϑὺ τὺ (οα. Β, Ἰοὐζίοσοβ στηϊῦ Α χοδὺ 

(γα]. απΐθῃ 5. 281). ΟῚ] ΔΌΘΥ ἰδϑὺ ψ]δυθ] 0, ἀδίθ οσ ἀδ8 ἔδβὺ ρ]θι σοι 9 
Μαρπύτη, ταὶ Θ]μθ ΟΣ σΥἱγ δ] βιοσί, ΔῸ ὑπὰ δ ΘἸΠσΌΒΘΒΘη Βαΐ. .886106 ἐμαὺ 

ἀογ γογέδββου ἀοσ μεγάλη γραμματική πᾶ ΠΟΘ Βρᾶϊοι ἀΟΥ ΒοΟΒγΘΙ ΟΣ ἀ68 (οά. 

γοθβίδηυβ. Ε ἰβὺ ἔν ἀ1θ80 Ζοὶϊξ οἷῃ 8] ροσαθῖν Ὀθηυΐζίοα Ηδηαθυοἢ. 
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Θίθρῃϑηο085 γὸὰ ΒΥΖΔΗΖ, ἔγθι ἢ} 1 ΠΟΘ 5 θγκογου ΑὈΚάγζαηρ, 415. 1ῃ 
ὈΠΒΟΙΘῚ ΗΒ ἀβο γι θη. ἘΠη6 ροτοίβο ΑΠΖ}Ὦ] Ὀθβοηάθυβ σόὰ ΟἸξαΐθῃ 
ἔθ ]θη.  υβομ πάθη ρουηρ δῦ ἀ85 Ρ]υ8, σγὰβ Θ'ΥΤΊΘΟῚ 8 ΥΥ- 
ΘΙ ηΖΟ] θη 6] θη Ὀϊοίοί. Μδη σνϑυρίθιοῃθ 1π ἄθη Ῥχοθοϑεϊοῖκ ἀ16 

(Ἰοββοῃ ““μαστρις πὰ “μος. 16 μεγάλη γραμματικὴ γα]! Π6ἢ ὈΙοίοί 

ὄίοιβ Ζιυβᾶϊζθ, ΔΌΡΥ θη θῦ 88 Θ᾽ Π6 ΠῚ 8ΠΆΘΥΘῚ ΕΙΧΘΙΠΡ]ΔΥ ΟὝΘΥ, 

6 6 ΠΙΘΌΘΥ ρίδαρο, θουμβαυρὺ ποῦ δὰ8 δύθρβδπηοβ. ἥδῃ 
γ ΥρΊ ΘΙ οΠ6 οὖσα ἀ16 ΟἼ]οββ “4λος᾽ πόλις ᾿“χαίας᾽ ἀπὸ τῆς ἄλης τῆς 
συμβάσης τῷ κτίδσαντι αὐτὴν ᾿ϑάμαντι. οὕτως ....... λέγεται καὶ 

ἀρσενικῶς καὶ ϑηλυκῶς. τὸ ἐϑνικὸν ᾿“λεύς. Σοφοκλῆς δὲ ᾿᾽Ἄλου- 

σίους. τινὲς δὲ ᾿“λίους. υπὰ ᾿φἀναργυροῦς" (80) δῆμος τῆς ᾽Ερεχ- 
ϑῇδος φυλῆς" ᾿ναργυρουντόϑεν τὸ ἐκ τόπου καὶ ᾿ἀναργυρουντάδε 

εἰς τόπον. λέγεται δὲ καὶ ᾿ἀναργυράσιος. ἐξήτηται δὲ πῶς ἔχει τὸ ἃ᾿ 

ἔδει γὰρ ὡς Ῥαμνούσιος. ἀλλ᾽ ἔοικε τὸ ρ αἴτιον εἷναι, φιληδοῦν 
τῇ συντάξει τοῦ ἃ ὡς τὸ Φλιοῦς Φλιάσιος. ΒοιρογΚοηϑυγοσὺ δ, 

ἀαίβ 5810} ἀ6ὺ σοῦ ΘΥΤΊΘΟη Ὀοπαίφία οάοχ 468 ὥΐρθδμοϑθ οἵδ τῃῖῦ 

ἄθῃ στοὰ ΑἸάυβ θοπυΐζίθηῃ Ὀογάησί. Α116 νσοὴ ϑὅγιπθοηῃ ζυροιίρίθη 
(]οβθοη, σϑίοῆθ δὰ8 σθΟΣΥΆΡΒΊΒΟΠΟΥ ΟΘμ6116 βίϑιησηθη, 5154 ΟμπΘ 
γγοϊύοσοβ ἐν ΐδρηδηοθ 'ῃ ΑΠΒρσ ἢ Ζὰ ΠΟ ΠΘΗ. 

θ 16 ἀγιίίο Ηδαρίαιι6}19 ϑγτηθοηβ δῦ 61} ἨΠΒ ὙΘΙ]ΟΥΘΠ6Β ῥητορι- 
χόν, 6]. 68. δυο οἰηζοὶηθ Πιομίθγυγουίθ θηὐῃ 1610, 1η 8ϑῖποη ΟἸἰαΐθῃ 

γηϑιϑὺ ἀ16 ἅ]ξοσ δὐξιβοῆθ Ῥγοβα (Ὀθβοπάθσβ Β]αΐο) Ὀογο ϑιουρὲ 
(ἀοο δυο νϑγοῖηζοὶῦ Ρ]αὔαγοῃ παῖ δηϑ τὺ), 416 οηϑίσα Κύμη 
ΘΙΠΖΘΙΏΘΥ Ζοιὑνγόγίου πὰ 416 Βοαθαΐξαμρθηῃ ἀθγ ΒΙπάθραγ Κ6]η ου- 
Ιδυΐξοτύ, Κυγζ, ἐἰτγοΐζ υὙἹϑ]ῈΥ δὺβ Ῥϑυβδῃϊδ8 ΟὟὐδΥ Α6]1ὰ38 ΠΙΟΠΥΒΙᾺ8 

Βύδιη τη Π ἀ6Γ ΑΠΡΘΌΘη αἀυγομαυβ ἀθη ΟἸδγαΚίου ἀοΥ ΖΒ ]γθ ἤθη ἀη- 

γογδ θη] οΐοπ ὈΥΖΘΏ Δ ΠΙΒΟμθη ϑύΐοκο ἀογασὺ ὑγᾶρσί. )΄᾽Σ5Σᾳ:΄Ύ μεγάλη 

γραμματική Ὀϊοίοῦ ΠΙΘΥ ὈΘΒΟΠΟΘΙΒ Ὑἱ0] Ζυβᾶϊζο: ψῸῚ α16 Θ6116 Ρθ- 

ϑθπτησηθη Ὑ01}}, ἀαγ ΠΥ γ0ὴ ἄθπὰ ΙΠαΟΡΟΠΘΏΒ18Β δυβρθῆθη. [|ῃ ἄθδχη 

ΑΡβομηῖ 43λ 5:η4 ἀουβίθθη ξο]ρθηάθ Ο]οββοη ηὐ]ομηῦ: “4λίσκεσϑαι 
ἐν συμφοραῖς καὶ ὑπὸ συμφορᾶς καὶ συμφορᾷ. --- ᾽4λλά" τοῦτον 
τὸν σύνδεσμον παραλαμβάνομεν κόσμου ἕνεκα. --- ᾿4λλά" οὗτος ὁ 

2. ἀϑάμαντος )ὶπά. Οοαά. οὔμο 1,ἄσκο; Ὀ6Ὶ δίθρμϑμποβ [6] Ὁ οὕτως 
8. δὲ] καὶ 1αὰγ. γοΒ8. 4. τινὲς] ἕτεροι Τ,ϑὺγ. Ὑ 88. 4, ΝΟΩ ἡλίους: 
ὡς Πύλος Πύλιος Πυλίους ἴτὰ Τιϑυγ. ὕοΞ8. ζυρεοίᾶσι. ΕΌΘηΒΟ ψ|6 πὶ ΕἸρ ΔΩ 
ἄϊοβου Ο]οβδθ ᾿ἰϑὺ ζ. Β. ἴῃ ἄθγὺ 6]οββθ ᾿ἀνακτόρειον ἀοΥ Τοχὺ ἀθ8 ἥίθρῃβποβ βοῆῦοῃ 
γοη 5 ΙΘ6οὴ υτηροδία! ἰοῦ: Σοφοκλῆς δὲ διὰ τοῦ τ μἀνακτόριον τῆσδ᾽ ἐπώνυμον 
χϑονός“", Θουκυδίδης δὲ ἀρσενικῶς (80 ΥἹἱπά.) τῆς [610 Τιαυγ. 7088. 
δ, ΝΟΣ φυλῆς πὺγ ὁ δημότης ἀναργυρούντιος ὡς τραπεζούντιος λέγεται καὶ 
ἀναργυράσιος ὟοΒΒ. τὼ Ταχύ, ΒΙοῦζι δὰ δηπα (πο δημότης) ἀναργυρουντόϑεν 
ὁμοίως τοῖς ἐκ τόπου ὡς ὁ σταγειρόϑεν καὶ ὁ ἄσχρηϑεν ὁ ἀπὸ σταγείρων ὁ ἀπὸ 
ἄσκρης, ὁ ἀπὸ ἀναργυροῦντος καὶ; ἀδν ἴζϑυγ. Ὠδὺ ἀ168 πὶ Ταχύ. Ἴ. φλιοῦς 
φλιάδος Τιαυγ. Ἡϊοταυΐ Γἄροη δ0γ. ὕοββ. Ζὰ τὸ ἐκ τόπου ᾿ἠναργυρουντόϑεν καὶ 
(6 }ὺ0ὺ 1,δ0γ.) ᾿ἡναργυρουντάδε εἰς τόπον. 

Βοἰιχοπϑιοίη, Θοβοῦ. ἃ. ματίοος. Εἰγτο]ορίκα. 11 
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σύνδεσμος δοκεῖ προκειμένοις τισὶν ἐπιφέρεσϑαι;, οἷον .,οὐχ ἐγὼ 
ταῦτα εἶπον, ἀλλ᾽ οὗτος“, καὶ ἐν τῷ «οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἔγωγε. ἄρχων 
ὃὲ λόγου ϑαυμασμόν τινα καὶ ἔκπληξιν εἰσάγει. οἷον ..ἀἄλλ᾽ ἔμοιγε 

δοκεῖ. --- Ἄλλως καὶ ὡς ἄλλως" ἀντὶ τοῦ μάτην, οἷον ..οὐδ᾽ ἵνα 
ὡς ἄλλως ἀδολεσχῶ“ (Ποιηοπίηῃ. ΡὨ1]. 2, 82). -- "4λλο τι οὖν ἢ 
τόδε" καὶ ἄλλο τι οὖν τόδε, χωρὶς τοῦ ἥ. --- ᾽4λλ᾿ οὖν συντάσσεται 
ἐλλιπεῖ φράσει. οἷον οὖσα μὲν ὑπὸ τῶν “ακεδαιμονίων ἔπασχον οἵ 

Ἕλληνες, ἀλλ᾽ οὖν ὑπὺ γνησίων πολιτῶν"“ (Ποιιχοπίμ. ῬὨ1]. 8, 80). 

ἐμφαίνει γάρ τι τοιοῦτον .»εἰ καὶ μηδὲν ἕτερον, ἀλλὰ τοῦτο γοῦν“. 

--- ἄλλοϑι πανταχοῦ" καὶ ἄλλοϑι οὐδαμοῦ, οἷον ..καὶ ἐν κιϑαριστοῦ 

καὶ ἄλλοϑι πανταχοῦ“ καὶ πάλιν οὔτ᾽ ἐν λέξει οὔτ᾽ ἄλλοϑι οὐδα- 
μοῦ“ (Ρ]αἰ. Ομασγιῃ. 160 Ο.) --- -Ὡλμάδες ἐλαῖαι. --- ᾿4λοκίξειν" ἀρο- 

τριᾶν. --- "“λογοι᾽ οἵ μήπω ἀνῃρημένοι τὸν ἔρανον ἐρανισταί, οἵ 
μήπω καταϑέμενοι τοῦ ἐράνου τὴν καταβολήν. --- «ἀλῶναι ὑπὸ τού- 

τῶν καὶ ἁλῶναι εἰς τοὺς πολεμίους, οἷον «καὶ ἑάλωμεν εἰς τοὺς 

πολεμίους“. 

Π16 νιοτΐθ Ηδαρίαυ 6:16 18} οἷῃ οὐὐδβορυδρΒΊβομοσ Τταϊκκίαῦ, Ἃ6Γ 

Β16} γ᾽! ἴθ 0} ταῦ ΟἸΟΙσΟθΟΒΚοΒ υπὰ ΤΙμιοίμθοβ ου γέ, ἈΌΘΥ πιοιὶ 

γῸὴ ᾿πηθῃ βίδιητηῦδ: ΟΓ᾽ ὯΙ ὈΤΒΡΙΪΠΡΊΊΟΙ ΟὮ] ποῦ ΔΙ μα οἰ βοῇ, 

ΒΟΠα ΘΓ 5Β8Ο ΠΟ. σοοταποὺ. 418 ῬΥΟΌΘ τηδρ δ βου ἄθη ϑρᾶνου δηζυ- 
Βγοπάθῃ ΟἸοββοη ζμοϑεί υμὰ ᾿ζμνισός οὔγα αἀ16 αἼ]οββο ᾿“λεξάν- 
δρεία 61 Οἰαἰϑί. Οο]. 151 ἀϊθηθῃ. 

Ὗγα5 Β'γΙΏΘΟη 80 ἄθιὴ ὙοΥΆβθου ἀ68 ἰδηυίηαμη, Ὧ485 σου οὐ δῃ 
1ῃπὶ ἀογ Αὐἴοῦ ἀογΥ μεγάλη γραμματική, Ἰπάθτη ΘΓ ΖΌΡΊΘΙΟΙ ἀθη 6] η- 

ζίσοῃ Ὑ ΘΥ ΆΒΒΟΥΠΔΙΊΘη, ΟΟΥ 516} πα ογυθού Πο ἢ ἴῃ ἀ16 ΤΥΎΔαΙ ΠΟ ἋΔ6Γ 
Εν ο]ορίκα οἰηροάγδησί Πα, σΙΘΑΘΥ Ὀοβοιθρ. ἴδῃ ἀϊ6 Ζαυῤμαΐοη 
ἀἴοβοῦ θοθηθιου. Ζὰ ΟΠ Κὑο ἸΒθσθα, σοπΐρσὺ 65 ΜΟῸΒ}] δυΐ (Ο]οββθη 
γ16 ᾿“μπείραντες,. ᾿ἀμφιέννυται, ᾿Αμφικτύονες τὰ γογνγθῖβθη. 2)16 

δ'ηθ Νοθθῃαι6116 180, 16 βοθοη οὐ μη, 485 βϑορθηδηηΐθ Μαρηυμ. 

Ἐη6 ὕὐουθι πβθϊησηὰπρ ἀοΥ γραμματική ταῖξ ἀθιηβθίθθη σοϑίαἐῥεί, 

γΘὴπ ἀ16 ϑ'γιμθο - [Πρ υ]Π]θέδσυηρ ἀὐνγθιοαῦ, πἰθ ἰγροπά τϑίοῃ θη 

ΘΟΒ]αΪ5. δα ἀδ5 (ἀϑη 11. 
ΑΙ δύο ἢ 416 γραμματική 56]08ὺ δῦ 1η ΚΘΙΠΕΥ ἀοΓ Ὀοϑιάθῃ Ηδπα- 

50 υ ἔθη σοι ἰΠογαγθοϊαμρθη γϑυβομβοπὺ μοῦ] ρθη. βομβοι ἀ6γ Οοά. 
ΕἸογθηδιηυβ Ζοιρσὺ δὶ Βδηάθ ὈΊϑυγθ! θη Ζυαβάϊζθ σοῃ οὐβίθυ ΗἨδπὰ (06- 

. ΒΟΠάΘΥΒ. ΟΥ̓Σ οΥΒΟρτΆρΡ 86 η6 Βθρθ]η), ἋΟΥ  ΟΒΒΊδ 8 18ϑὺ 15 ΒΘ, ΠΘΙΩ 
θγβίθηῃ 7.61] Ῥ] δητηβίβιρ᾽ δ8 δίηθῦ ΗΔ ἀΒοῃυ 465 Βοροπϑδηηΐθῃ Μαρπυτη 
πα νἹθ]]θ σὺ πΟΟῚ ἀπάθσθῃ Θα6]]6η ᾿ηὐογρο τὺ (νρ]. 5. 220). 8 
Βοιτβοιὺ οἷη δοβίδπαϊροθ ΤΠπι 1] 46 ἀπὰ ὕ]ταξοτιαθα ἀθὺ [θη] ]θἔογαμν 
δα ἀϊθθοα ἀθϊθύὺ, ὑγϑίομοθ ἀἰθ Αὐϑοὶδ τα μβο!ρ απὰ 416 Βιοϑαϊξαῦθ 
σου σις τπδολύ. 
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ΕἘδ ἴοϊγχε ἀϊ6 Βϑβομβγθι θυηρ ἀογ Ηδηαἀβοβγίοη ἀπά ἀ48 Ρτοροϑύϊοκ. 
ΗΕ -ῷό. ψίμαον. ρΡ}1]. 191, Ῥδριϑυ δ ἀβομγρ οὗνγα δὺ8 ἀοΥ ΜΠ 6 

(65 ΧΙΥ͂. Φαδυδβυπάογίβ, 111 ΒΙδυίου βίδυκ (ἀδβ Ἰϑύχίθ γοὴ 7 ΠΡΌΓΟΥ 
Ηδπὰ δὺ8 θἷποῦ ἅμ] θη ὙοΥασθ ογρϑηζί); Β]αἰίγαθπη 28,8 »« 
10,023. ὅπ. Αὑδ ἄθιη Βοϑιίζ ἀθα ϑιοθαβϑίϊδη Τϑηρταρθὶ. Δ5 Εἰγ- 

τ Ο]οσΊΚου Ὀορίηπὲ ΕῸ]. 15 80} ἀθΥ οὔθῃ ϑηροι γίθη { ΟΥΒΟΒ ΤΙ 
ταὶ ἄθη γογίοθῃ ᾽ασάμην" ἐβλάβην. ἀπὸ τοῦ ἄω υὑπὰ ομάαοὺ 1171" 

1π ἀοΥ ΟἼ]οββο ᾿ὠρολογεῖον τη ἀθη ογίθῃ λογεῖον τὸ τοῦ ἱερέως, 

λόγιον δὲ τὸ ὑπομαστικόν (1168 ὑποχοριστικόν). τέλος. ἘΠ’ ξο]ρὶ οἷη 

Κυγζοσ ΑἸ Βοβηϊ περὶ τῆς κλίσεως τοῦ κυνός. 16 ΗΒ] 6 ΘΓ ογβϑίθη 

ϑοΙὔθ, π80} 61]. ““βαξ, ἰδὲ ἔγοι οί θβθη, ἀοὺ Θ'οΒΥΘΙ 6. Ὀορὶηπὺ τ] θά ον 
ἴῃ ΑἹ. ᾿βάκησαν ταῖῦῦ ἀθη δ᾽ ογίθῃ ἀγνοῆσαι. καϑίσταται δὲ ὃ σχη- 
ματισμὸς οὕτως. ἴδοι ἀθῃ ἔγοίθθ Βδῦμη μαὺ οἷπ Ηυτηδηϊθὺ (68 

ΧΥ. “δγμυπάοχίβ θη ΚΙθὶπθ8 Β͵αὐῦ ταῦ δἰηου [πῃ] ἔβαηραθα ροκ]θ οί. 
Αὐοῃ σόυμοὺ μδὺ ἀ6ΓΓ ϑῬΟ,ΧΘΙ ΟΣ σὺ Ζ' ἰῃ ἄδπ δγβίθῃ (]Οββθη 800 
τοίβο Τΐοκθη (Ὁ18 ΖΓ Πϑηρθ δἰμ δ] ρθη Ζ6116) ρϑίδβθθθη. 1)88 
ΕἸχοιρ δ, ΘΙ Π68 ΘΓ ὙΟΥ 510} Ὠδύϊθ, ὑγ8Ὶ 8180 Ζζὰ Απέβηρ δΌζϑυ θη 
ὉΠᾺ ὉΠ]6 86] 10}. 

Ε -- Ῥαγτηθηϑὶβ 2189, Ῥδριου ΒΔ Πα δ 805 ἀοΥ ογβίθῃ ΗΔ] 6 

468 ΧΙΥ. ϑαβυβυπάογίθ, ἀϊ6 ΒΙδυίοΥ βπὰ ποὺ ροζᾶμ]ν: ἘΒ]αὐἐγαιιμη 
112 »« 12,8 ἐπι, βοιυι ἴγδαμι 14 »« 10,0 ὁπὶ: Β6γ Κ]θὶμ σοϑο ΊΘΌ θη 
πα Βο}]θομῦ ουμα] θη. 1)868 Εἰ γυβο]ορίκοι Ὀαριπηὺ ΕῸ]. 1Γ τι ἴῃ 2 
πα οπαάοὺ (πηγο ] ]δβ 1.) δυἷ ἄθιὰ Ἰούζίθῃ Β]αὐλ ταῦ ἀθη  ουΐθῃ 
᾿Ωκυάλου" ἡ ἁλός γενικὴ ἐπὶ μὲν συνθέτων κυρίων ψιλῶς, ἐπὶ. 
ΑΥΟῚ Βθὶπθ ουϊαρο ΜΓ Ζὰ Απέδηρ ὑπ]6Βο] οἢ. ΠΥ ὡπγοῖύα 61] 
ἄοσ (]οββθ ἀάπτους (νοη ὁ δὲ Ηρῳδιανός 8η) 18 Ζὰχπα δγϑίθη 761] 
ἀογ ΟἼοβ86 ᾿“βακής (018 οὗ χϑονίους ἔχουσι ῥυϑμούς οχ|].) [6 Β]Θη. 
Απ Ι᾿γὸῦ (6116 βιπὰ συἱὸσγ Εὔὐμῆο] ἀογ ϑϑιύθ ἔγθιρϑίδββθη πὰ σοῃ 
ΘΙΠΟΙ δ ηρογοη Ηδπα τηῦ θυ ]οβθη ΘΡ ΘΙ γα ΔηρΘ 10; νοῦ ἄθιὰ 

ὙΥΊΙΘ οΥ θορΊηη ἀδΥ αἰΐθη Βοθυ βίο δὰ πα γοὰ ογϑίου Ηδπα [τὸ 
ἃ] μετὰ τοῦ β. Εἰ ἰθὺ 4180 (ἔγϑῖ Π ἢ πιομδ ἀπτα 6108.) αὰ8 ἀργβὶ Ὀθὴ 

γουΐαρα πῖὶθ 1’ οηὐμοπιηθη, ἀἄοοθ Πα βίη ϑϑσθῖθοῦ ἀ16 ἴΠροτ- 

᾿ιοΐοσαηρ; ΟΥΟΥ ροαπαοτγί. 
(ὐ --- Ἰιϑαγοηύ. 5. Μαγοὶ 8038, Ῥδριου βδπ βου δ δὺ8 ἄθὰ Ἐπ 46 

ἀθ8 ΧΙΠ. 9δηγηυπάογίθ, 212 ΒΙδύου βίαγκ, ΒΙαἰξίγααμῃ 20 »« 10 ὀπὶ, 
ΘΟΒΥ  γαυτη 17)»« 11 οἵα: ΒΘ} Κ]61 ΔΌ6Υ ὑγθ ΠΟ ἢ σοβοθσιθῦθη. ΠῚ6 
Ἰμεπιτηδία ἃ απὰ υπα οἷπηθ6 ΑΠΖ8}1 γὸὰ ΒΘηηθΥ Κα ρθη ΖΎΙΒΟΠΘη 
ἄἀθῃ Ζ61] 6 5:Π4 σὑὸὴ οϑίοσ Ηδπα πὖ γοίου ΤΊηΐθ Ὡδομ σβρ! ἢ σὰ- 
σοί.) 68 ΕἸ γτμο!ορίκου Βορίπηῦ ΕῸΪ]. 15. ὕει. ἀϊθ Θθβθβίοῖκθ 

1) Αὐυΐδβοχάθιῃ σοὰ δηάθτοσ Ἠδμα δὴ ἀθὴ Ηὔπάθσῃ θη ΑΠΖ8}] σοπ Βγιοίθῃ 

ἀ68 86011]08 υπὰ 6ἷη Βυιοῖ ἀ6θ8 Ρ]δημαθβ πρὸς τὸν ἱΡόδου. 
᾿ 11" 
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ἀογ Ηδηαβοτν ρσοῦθη οἷηῆθ ρτοίβα ΑΠ2Ζ8}} σορ Β6βϑι ζουνθυτη υΚοη 

Αὐΐβομ]αίβΒ. Αἰοἔογυμὺ 18ὺ 8190 γοῃ ΝΊΚΟΪΔοβ Κα]οθιθβ, ἀθὺ 81:6} βϑὶ δὲ 
ἴῃ δἰπθῖῃ (ἀϑαϊοὺ τὰ ΕΠΠρηρ ποπηΐ; ἵπὶ ὕδηγο 1201] βοβοηκίθ δὺ 
816. Β61Π61η ΘΠ ]Θρούβομη ΤἬΏΘΟΘΟΥΟΒ [ἀὐμοργυγριίοβ (Ομ θΔΥ Ὀ6Ὶ ἀ6Γ 
ἨοΟἢΖΘ1Ὁ) πᾶ ἐἰτγὰρ 861 08ὺ ἄθϑβθῃ Νϑαχμθῃ 8195 ἀθὴ 68 Βϑϑβϑιύζϑθυβ θη. 
Επᾶὰθ ἀ68 ΧΙ. Φαβγῃυπάογίβ ᾺΓ 816 ἴθ Βοβϑιΐζ θ᾽ ηθ8 [μΘΠΥΘΥΒ 
ΑΒδΏΠ68, ΘΙ ΟΠΟΥ ἴτπὶ ὅδῆτο 1586 βέδυρ: ἴ'ἴὰ Απίδηρ ἀ68 ΧΥ͂. ὅδ88ῖ- 
δυπάοτίθ Καιὴ 816 Π80}} ΕἾΟΤΘΩΖ ὑπὰ αὐτο ΘΟΒΘΗΚυπρ δῃ Ο71|0 
ΜΔΥΒΌΡΡΙΗΙ γοὴ ΑΥ̓ΘΖΖΟ ἢ), ἄδθῃ ἱπὶ δῆτ 1452 σοβίογθθμθη Ετθαπά 
ἀθ5 ΝΊΘΟΪο ἀδ ΝΟ, υπᾶὰ βρᾶϊου δὴ Απρθὶο Ῥο]χίαπο, 8ὰ8 (ΘΓ 

Η]ηὐου] ββθηβομαῖῦ 468 Ἰούζίοσθῃ δηά] ἢ ἴπὶ ὅσο 1407 ἴῃ Ἃ16 
ΒΙΘΠΙούμοῖς νοῦ ὃ. Μαγοο ζὰπὶ Εἰγϑαύζ ΕΔΓ Ηδη βου θη, σϑῖομο 

ῬοΙ]χίδῃ αἀθύβθὶ ρθη θη ] ]Θμθη Πα πὰ Ὑ6] 06 πδοὴ 586] θη ΤΟᾺΘ 
βϑιηῦ ἀθπὶ ὥθγι σοι ΝΆΟΒ]αί8Β σαβίο ] θη παῦθη. ἢ)αΙ8β Ῥο]Ζίδη πδ0ἢ 
ἄρον ὕὐ θθυβομσιν ἀϊοβοῦ Ηδηἀβομυ Ὁ 58:6} ἄθη οὐτγοίβθη αἰ Γαια τι κου 
ΝΙΚΑΒ 8419 Ὑουίδββου ἀθ8 ΕΠ ΥΠΔΟ]ΟΡΊΚΟΙ ογΐαπά, ιϑὲ ἔγμου γᾶ μπηῦ 
(5. 60). Αυῇ βρίποῃ Βαῦ πτυγάθ οἷπ ὑπηΐαηρΎθιομο5 Εἰχοθυρὲ 88 [ἢν 
815 οὐβϑίθβ 8116 Γ7 ῳτδιητηδυ βομθη ὙἤογΚο ἴῃ ὕδῆστο 1400 σραγυοκί. 
ΙΩ} τηϑὶπο ἀ16 ΕΚΙοσθη ἀ65 ἡ γιπυβ ῬΏΔνΟΥ 8 ΟΔΙΉΘ6ΓΒ, 468 ΕὙΘΌΠΑ68 
πα οι ]ογ5 ΡΟ] ΖΊ8η8, σϑοῦθ ἄθη Ηδαρίίθ}}] 468 7 οβανγιδ ΟὈγΉ- 

οορίαθ οἱ Ηογίὶ Ααἀομὶα!βδ γὸὰ ΑἸάὰβ δυβϑιηδομθη. ἡ Πογ Βοϊβίδπα 
Ῥο]ΙΖΊ8η8, ἀἄθβθθη ΑἸ 810} συλμτηί, μδὺ γΟ}] ΠῸΥ ἴῃ ἀ6ΥΓ ΕἸ] ΔῈ ὈΠ18, 
ἀϊο86 Ηδηάβογν Ζὰ Ὀαηαύζοη, Ὀοβίδπαάθῃη. Ῥμδγοσηυβ ᾿δὺ 56}Π6 

ΟΥ6 116 πιομῦ ΘΌθη τγοῖῦ ροϑασιῦ: 416 πηρϑὶϑίθ ΜΠ μδύξθ 1ῃ:π| σΘΥΙΒ 
Ἐϊαβία! ]ο5 τϑόμθη Κὔπηθη: ΘΓ ποὺ 1ῃπ ἀβδῆθῦ δ 1π ἀδγ Εἰη- 

Ἰοϊϊαπρ ποοθχη8}8 μϑύνοσ: διεξελήλυϑθα οὖν μετὰ πάσης σπου- 
δῆς ὅλον τὸν Εὐστάϑιον. ... .. ἀνέγνωκα δὲ καὶ τὸ μέγα 
ἐτυμολογικὸν ἡ καὶ ἄλλους τινὰς ἐξηγητάς. ΔΌΘΥ ΘΓ δδὺ 1Ππ ΠῸΓ 

Βάσομυισ ἀυγοβ]βιύξοτῦ ὑπὰ ἴῃ ὙΘΩΙρΡ Θῃὐποιηηθη. Ὗοη ἄθη 
48 ΟἼοββθὴ ζ2. Β., σγβϑίοῃθ ἄθῃ νου σι αὐροατγαοκίοῃ Ῥτοροβυϊοκ δαί- 

ΒΡΥΘΟΒΘΗ, σθῆῃθῃ ΠῸΣ ἄτοὶ δυῇ Εἰαβία! 105 συγ οκ (μμε. ᾿Αμβροσία, 

1) ΕΟ]. 212 δὲ πιοὶ Οατγοῖΐ Ανγτοίπὶ παπὶ ἄοποὸ πὶ ἀεαάφετεηί. Ὀατγαυῖ, ἀδίϑ 

ἀ165 Οδυϊο ΜαγβαρρΙηὶ 1δϑὺ (νρὶ. 2. Β. ἄθῃ Βυιοῦ ἀθβ Απίοπὶοβ ΕΡαγομοβ Ὀ6ὶ Ε. 

Τιορταμὰ ΒΙΡ]ΙΟρΎάΡΙα Βο]]όπίᾳιθ 1Π 874), τηϑομίθ το Βγ. Καὶ] χαϊ σοὺ δυΐ- 
ΤΑΣ ΆΒΔ1. 

9) Τιῖ6] Ἔκ τῶν Εὐσταϑίου καὶ ἄλλων ἐνδόξων γραμματικῶν Βαρίνου Κά- 
μηρτος ἐκλογαὶ κατὰ στοιχεῖον. ΕἾποπ Β6ἢγ ὥρογβαββιροα Νουάγαοῖκ Ὀϊο οὶ ΥΥ. 
Βιμάοσε αἀτγδαχησγηδῦ. χτϑθο. 1 71 ἢ 

8) δῦ Τι6] μέγα ἐτυμολογικόν ᾿ιϑῦ 8180 πιοδῦύ Ετβπάυσηρ ἀ68 Κα]]ΠοΣρθδ, 
ΒΟΠΘΥ 1 ΕἼΟΥΘΙΏΖ ΒΟΏΟη ἔγμοσ ΠΟ, Ομ 80} ΕΣ 61π δῃᾶάθσχοα ἽΝ οΥΚ. 

Μϑδα ναὶ. ἀ16 οὔθῃ ὃ. 218 δηροίητίθ Βδηαθιηουκαηρ ἀ68 Οοά. Μαεαίχ 6818 Ν. 21, 

ἀ16 78. ΘὈΘηΐ8118 τοῦ ἀθτὰ Εγϑοβθίμθῃ ἀοὺ νέο ὑγίμοθρβ ΘΟ ΌΘα 1δύ. 
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"ἥμμιν 105, 82-- 100, 24 Ὁ). τα Ἐπαϑύ. 41, 30. 100, 28. 1112, 38), οἷπο δαῇ 
(48 Εύγτη. ὐάϊαη. (᾿“μαϑύνειν, 98, 31 Ὁ]. τες αυάϊδη. 61]. 18), 16ἀ6π- 
4118 δὰ8 ΘΙ ΠῈΥ Ηδηἀβομτν ἋΘΥ Τδαγοηθϑηα, ΠΟ ΥἹΟΥ δὰ αἱ6 

»ἈΠάοθη Εἰχοροίθης (μβροτον, “ἁμαρτάνω, ᾿Δἀμφιαχυῖαν, ᾿“μύγμων 
105, 18---31 1)1.}, ἅ160 νἱογζὶρ ἄδγισθη βἰδιηιμθηῃ 8δὰ8 ἄθιῃη [,80Γ. 
5. Μάγοι 808. ΥΥΓ ΘΥΚΘΏΠΘΗ 8ῃ ἀ6Υ (]οββθηΐοϊσα ποοἢ 6] οὗ, ἀα8 
ῬΒΔΥΟΥΠΠΒ 1ῃΠ ΖΊγΘΙΤΩὉ] ΘΧΟΘΥΡΙ γα ἀπιγοῃ σθθθθη μαύ. ΕἾ δὺ ἴτὴ 
8Ι]σοιηθῖπθη σογίροίγοα Κοριογί. δ ἃὉ ἀπά 8ῃ δἷὰ Κἰθῖποὺ Ζαβαὺς 
Ὀορορτιοῦ, βηάοὺ βοὶπ ΕΚ σαηρ Ὸ}] 1ὰ ἄδη ογίθῃ ἀ68 ΑἸ] 8 
ημεΐα οπΐρὶ αὐκῖαϊ, μίγμα ηνιξαυὶ. 

7) Ξξ- γοββιίδῃυβ γυ. 20, Ῥαρι θυ μη βου, τη ἄθια Ηδαρί61} δὰ8 ἄθτα 
Επάὰο 468 ΧΙΠ ΖΔ μαπαογύβ, γοσὰ Αἰ 08 1) βέαιηπιθηα, βρᾶ ον θη ΗΘΗΥΊΟιιΒ 

ΘέΘΡμδηυβ σομδηρ, 329 ΒΙδ ίοσυ βία σοὸπ ἀθπθη 76 οοι 241 .---247, 
25ῦ0---Σὁδ, 511---821 ὈπΟΘΒΟΒ ΤΙ ΘΌΘη 81π4; Β]αἰίσαυτη 29,2 »« 16 δὰ: 

8.8 ἀΥβθὶ Ηδπαβομυ θη Ζυβαπηπιθηρθ απο. [. ΒῸΪ]. 1--- 2833) ππάὰ 
ΖΑ 1) ΕὉ]. 1---209 ἀϊθ6 μεγάλη γραμματική. ΝΘ ἄδγ Γουβου 

(τρ!. οὔθ) νοῃ δἰ πὺ Ηδῃὰ ἀθ8 ΧΥ͂Ι. Φδηγμυπαοτίβ δἰηροίγαρσθηῃ τοῦ 
ϑαυμασιωτάτου καὶ σοφωτάτου καὶ τεχνοπολυμαϑοῦς σουΐδα. Απΐδηρ 

πόϑεν ἄλφα; παρὰ τὸ ἄλφω, Ἐπ46 909. (1ὰ ΟἼοθβὸ Ὦρτο) ὦρτο καὶ 
ἐνῶρτο:- 2) οἷῃ Εἰχοθιρὺ δὺ8 ἄθιη βορθηδηηΐθῃ Μαρπαπι (νΩ]. ΟὈ6Π): 
Βοσὶππῤ οὔποθ {Προυβομυ δ 210: ᾿Αβαρνίδα- Διονύσου ἐρασϑεῖσα 

᾿Αφροδίτη. .. οπαοὺ 2593: 1ὴ (ΘΓ ἝἼἸοββθ ““ρμάτειον μέλος ταῦ ἄθδῃ 

γγογίθῃ οὕτω ΜΜεϑόδιος. ἢ τὸν ἱπποϑόρον ὃν ἄδουσι φρύγες ἐπανῦ 

ἵπποι. 11. Εο]. 234.---202, -- ψοη ἀἴθὶ νϑυβοβιθάθηθῃ Ηδπάρθῃ 

465 ΧΥ͂. Φαβυβυπάογίβ. τοῦ δαμασκηνοῦ περὶ ἀποφάνσεως ἀποφά- 
σεως τε καὶ καταφάσεως. --- 280) ἑρμηνεῖαι σὺν ϑεῷ ὀνομάτων καὶ 
λέξεων ἑβραϊκῶν. --- 2589. ψῆφος τοῦ μωσῆς ὀνόματος καὶ (τοῦν 
χριστὸς καὶ τοῦ σταυρός. -- 2397 διὰ τί λέγονται βαΐα οἵ κλάδοι 

τῶν φοινίκων. 240 ἔγτοι, 240" ἱερὰ γαληνοῦ. 24] -- - 241 ἴγοε!. 

248 ἀρχὴ σὺν ϑεῷ τῶν ἐρωτημάτων στοιχείων (80). 249".---208 Ἰ66Γ. 

1) αὶ. 5. 268. Α. 8. 
2) 916 νοχαυβρθβοπάθῃ Β]δίΐαν 1--- ὁ δηὐμα] θη 8] ]οσμβαπμαὰ ΜΊΒΟ6]] ΘῈ σοὴ 

γουβοιθάθηθῃ Ηδηάθη 808 ἄθπὶ Βμάθ ἀθβ ΧΙΥ͂, υπὰ Απίδην ἀθ8 ΧΥ͂. 7214}τ- 

πυπάοτίθ, πᾶτη]16}} ΕὉ]. 17 ἀ16 Νά θη ἄθσ Μοηδίο. --- περὶ τοῦ καλουμένου ἐμ- 

βολίμου μηνός. 1"---ῶτ περὶ καλανδῶν νόννων καὶ εἰδῶν. --- περὶ τῶν δώδεκα μη- 

νῶν καὶ τῆς ἐν αὐτοῖς διαίτης. 2. 12 ΦΔτὴΌθιη ἄρον ἀ1θ Ζθί ἤθη 468 ΤΊΘΥΚΥΘ 868. 

8᾽ περὶ τοῦ δισέκτου. 838.) υπὰ 4" ἔγο],; 4" ἡροδότου τοῦ σοφωτάτου περὶ τῆς 

ἁγίας τριάδος. ὅ᾽ πῶς συνέστη ἡ τῶν ᾿Ελληνικῶν γραμμάτων εὕρεσις. ΑἸἹΡΒδἃ- 

Ὀοίθ. --- δ᾽ τί ἐστιν οὐσία τῆς γραμματικῆς. --- Νάιαθη υπὰ ϑργίίομα ἄθγ 7 Υ δἴβϑῃ. 
θ᾽ περὶ παϑῶν. ἀττικὴ πρόσϑεσις ὥρα ἑώρα κτλ. ΜΡ) γΒομ6 ΤΟ ΠΟ]ΟρΊΘΩ. 

Βορο]η. διαφοραὶ λέξεων. --- ΟΥ̓ περὶ παϑῶν. πάϑη λέξεων εἰσὶν κζ΄. κτλ. 
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11. Εο]. 254---310 νοῦ οἰποῖ Ἠδῃά δὺ8 ἄθῃὰ Εἰπ4άθ 465 ΧΠΙ. 988τ- 
ΒυπάογίΒ: 954--202 τοῦ μακαριωτάτου ἐπισκόπου Κορένϑου περὶ 
ἰδιωμάτων τῶν διαλέκτων. 202".--2608) γεωργίου τοῦ χοιροβοσχοῦ 

περὶ τρόπων ποιητικῶν. 2603" περὶ παϑῶν τῶν λέξεων κατὰ τρύ- 
φωνα τὸν γραμματικόν. 204" τοῦ αὐτοῦ περὶ τρόπων. 266" περὶ 

τῶν πρωτοτύπων καὶ παραγώγων ἀντωνυμιῶν. 261".--2811 ΜΙΟἢ 86) 

ΘΎΠΚΘ]105 περὶ συντάξεως. 281" περὶ τοῦ ἰαμβικοῦ μέτρου τοῦ τε 
ἡρωϊχοῦ καὶ ἐλεγειακοῦ κτλ... 281) περὶ ποδός, 282" περὶ τῆς τῶν 
στίχων τεχνεύσεως. 289. ΤΔοῆαγο5. 284) περὶ τῶν ἀνατιϑεμένων 
τοῖς ϑεοῖς ξώων. 284" περὶ τοῦ ἢ μορίου ποσαχῶς λαμβάνεται υὑπὰ 

0185 808 περὶ παραγωγῶν γενικῶν ἀπὸ διαλέχτων (νᾳ!}. Εἰ χ καγΒ Π]). 
808" λεξικὸν περὶ πνευμάτων ἐκλεγὲν ἐκ τῶν περὶ πνευμάτων τρύ- 
φωνος. χοιροβοσκοῦ, ϑεωδωρίτου καὶ ἑτέρων καὶ ἀντιγράφοις δια- 
φόροις ἀντιβληϑὲν καὶ ὀρϑωϑέν. 510 περὶ τόνων κατὰ στοιχεῖον, 
περὶ τονιξομένων λέξεων παρεκβολαὶ ἐκ τοῦ ὥρου χοιροβοσκοῦ φιλο- 

πόνου καὶ ἑτέρων. 328." (γοη οἰπεῦ Ηδπα ἀθβ ΧΥ͂ΙΪ. 9 γυμαπάογίβ) 

τοῦ μακαριωτάτου στεφάνου διακόνου τῆς μεγάλης ἐκκλησίας καὶ 

διδασκάλου τοῦ βασιλέως ῥωμανοῦ ἐκλογαὶ χρήσιμοι τοῖς φιλομαϑέσι 

καὶ σπουδαίοις (το ΟΥ ΒΟ]. 
10} Βαῦθ 416 Ηδῃαβοῆυ δ ἀδηῖς ἀοὺ Ὀοκαπηΐθη ΠΟ υΖίσϑῃ [2- 

Ῥογα ὐδὺ ἀ6Γ Πογάθμπον ΒΙΒ]] οὐ μΒο Κϑυθσα]ἐαπρ' ΒΟ ΟὮ] ἴπ ΒΥθβὶδὰ Μ0 
ἴη δ γαίας Βο] θὲ Ὀοπαΐζοθ Κὔπηθη ὑπὰ ΙΠγΘη σαϑαμαΐθη Απίδηρ 
015 ἅδον ἀδ8 Ῥγοθοϑεϊοῖκ πἰπαὺβ Κοριοσὺ υπᾶ τὶ Οὐ γουρ] ἤθη. 

[88 ἔοϊρομάθ Ῥγοβεβϑύϊοις Ὀιοίοὺ ἀθὰ Τοχὺ ϑυτηθοηβ; ἀἴ6 ΕἸ- 

γγΘΙ ΘΥΛΏΡΘΠ 581Π4 τὰ Αρραγαῦ ΔησορθΌθη. 
δ᾽. Πθιβϑηξοὶρο ἀογ οηὐβργθομβομάθῃ (]Οββθὴ Ὁ61Ὶ ΑΓΙΠ5 δ 

48, θῦ. 88. 84. 8ὅ. 81. 95. 97. 99. 104 (“μορμεύεσκε). 129. 180 
(Δ μῦναι, ᾿“μύσσω. ᾿ἀμφανδόν, ᾿ἀμφιγυήεις, ᾿ἀμφίδρυφοι. ᾿αμφίς, 

᾿ἀμφισβητεῖν). 166 (᾿“μφικύπελον, ᾿Δμφιειμένος,. ᾿ἀμφίβληστρον). 
116. 180. 1817 (᾿ἀμφοτέρωϑεν, ᾿Ζ“μωσγέπως). 36 (᾿“μβάλλου. ἴὰ ( 

ΠΟΥ ἄθη ταῦ 4β Ὀορπηθπάθῃ ΥΥ ὄγίοσι ρου! ον), 81. 9 (᾿3μολ- 
γῷ, ᾿Δμός. ᾿Αμύξειςν. 152 (ἀμφιλαφές. άμφιο). 

ΒΙΘΡΆ. 80, 30 Μ 1) ““μάδοκοι' Σκυϑικὸν ἔϑνος" ἡ γῆ τούτων ᾿Αμαδοκία. 1 

Βιθρᾷ. 80, 32 2) ᾿“μαξόνιον᾽ τόπος ἐν τῇ ᾿Ἁττικῇ, ἔνϑα Θησεὺς τῶν ᾿Αμαζό- 
νῶν ἐἔχράτησεν. ἔστι καὶ ἐν Βιϑυνία Μαξαῖον, τὸ ἐϑνικὸν Μα- 

ΒέΘΡ. ϑΙ, 4. ξαιεύς. ὡς τὸ Μιδαιεύς καὶ ΖΔορυλλαεύς. καὶ ᾿“μαξόνες, ἔϑνος γυναι- 

' κεῖον. ἔστι καὶ ᾿“μαζονία πόλις. λέγεται δὲ καὶ ᾿“μαξών ἀρσενικῶς ὁ 

καὶ ᾿“μαξονία καὶ τὸ οὐδέτερον διὰ τοῦ τ᾽ καὶ ᾿“μαξονίδης. 

1. τὸ ἃ μετὰ τοῦμ )΄ (} 8. ἐν τῇ Βιϑυνίᾳ ΩὩΟ μαζξῶον ἢ 4. μηδαεὺς 
1 μυδαεὺς ὴ6 δορυλλαὲς 1" ὁ. ἀμαξονῖδις Ο ἀμαζονίδες 1), Ὠϊοτχα 
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3) ᾿“μάϑη" πόλις Φοινίκης" ἔστι καὶ Σικελίας. τὸ ἐθνικὸν 

ἀμφοτέρωϑεν ᾿“μαϑαῖος. 

4) ᾿Δμαμασσός" πόλις Κύπρου, ἐν ἡ τιμᾶται Ὑλάτης ᾿“πόλλων. 
᾿“μαμάσσιος καὶ ᾿“μαμασσεύς. 

ὅ) "“Ἵμανον" ὄρος πρὸς τῇ Κιλικίχα᾽ λέγεται δὲ οὕτως, ὅτι Ὀρέ- 
στης ἀπὸ Ταύρων σὺν ᾿ἸΙφιγενείᾳ τὴν άρτεμιν κομίσας τῆς μανίας 

λύσιν εὗρεν. ᾿“μανίτης. ᾿Δἀμμανίται δὲ οἱ ἀπὸ ᾿Δμμάνου τοῦ παι- 
δὸς “ώτ. 

6) ᾿“μαλλεῖον᾽ νῦν δὲ οὐλόδετόν τινες, οἵ δὲ ὠρόδεσμον᾽ τὸν 

ἐχ τῆς καλάμης στρεφόμενον δεσμόν. 

1) ᾿Ζ“μαμηλίδας" τὰς ἀπίους. 
8) ““μαξα᾿ χώρα Βιϑυνίας. ᾿Δμαξαῖος καὶ ᾿“μαξίτης., τὸ κτητι- 

κὸν ᾿“μαξικός. 
9) ᾿“μαξάντεια: δῆμος τῆς ᾿Ιπποϑοωντίδος φυλῆς᾽ ὃ δημότης 

᾿Δμαξαντεύς. τὸ τοπικὸν ᾿“μαξαντιᾶϑεν καὶ ᾿Δμαξαντιάνδε καὶ ᾿ἅμα- 
ξαντιᾶσιν. 

10) “ἁμαρτάνειν τοῦ παντός καὶ παντός" τοῦτο συντάσσουσιν 

ἐπὶ τοῦ κατὰ πᾶν ἥμαρτεν ἢ παντὺς ἀπέτυχεν, οἷον ..ἢ παντὸς 

ἁμαρτεῖν". (Ρ]αἰ. ῬμδΙάγν. 29:1 Ο) καὶ πάλιν .,Πυσίας τοῦ παντὸς ὅτι 
ἡμάρτηκεν" (Ραιάγν. 285 ἘΝ). 

11) ᾿“μαξία: πόλις Κιλικίας. ᾿Α“μαξιεύς. ὡς τῆς ᾿Ζ“μαντίας 

᾿Δμαντιεύς. 
12) ᾿“μαξιτός" πολίχνιον τῆς Τρωάδος. ᾿Δμαξιτεύς καὶ ᾿Ἄμαξι- 

τηνός. 

158) ᾿“μάρυνϑος" νῆσος Εὐβοίας" ἀπό τινος ᾿Δμαρύνϑου. ᾿Ζμα- 
ρύνϑιος καὶ ᾿“μαρύσιος, ὡς Τρικορύσιος. 

14) ᾿“μάσσεια" πόλις Ποντική. ἀφ᾽ ἧς Στράβων. ᾿Δμασσεύς ὃ 
πολίτης, (ὡς αὐτὸς» ὃ Στράβων, κατὰ δὲ Καπίτωνα ᾿Δ“μασεώτης" 

πειστέον δὲ Στράβωνι ὡς πολίτῃ. 
15) ““μαστρις᾽ πόλις Παφλαγονίας, ἡ πρότερον Κρῶμνα. Ὅμη- 

θ0ος οΚρῶμνάν τ’ Αἰγιαλόν τε (1]. 2, 858). ἀπὸ γυναικὸς Περσίδος 

ξήτει ἢ) 1. ἔστι ἴ6} ῦ Ε᾽'᾿ 8. ᾿ἡμασσὸς 1' 4. ἀμάσσιος καὶ ἀμάσσιος 5 
ἀμασσεὺς καὶ ἀμάσσιος νοΥὈοϑϑογὺ 1 1. ᾿ἡμανίτης (μμ. ΕἾ 8186 πουθ ΟἹ. 
ΕΕ ἀμανίται δὲ ἀπὸ ἀμάνου 1' 9. ᾿Μμαλεῖον Εὶ 9. 10. τὸν αὐτῆς 
καλάμης Ηὶ 10. ΝΒοὰὺ δεσμόν: ζήτει 17) 11. ΥΩ]. Αἰβϑη. ΧΙΥ͂ 660 Ὁ 
138. ἀμαξαντικὸς Οοἀα, 14. ἱπποϑωνίτιδος Οοἀά. 18. ἀμαξαντιόϑεν Οοἀά, 

ΟΡ 

ἀμαξαντίαν δε 1 ἀμαξαντίαν δὲ ὄνομα Εἰ ἀμαξαντίαν δέον ἢ) Ο 11. τοῦ 
παντὸς καὶ τοῦ παντὸς }᾽ 18. ἐπὶον τοῦ 1᾽ 19. λῦ Ε᾽' λύσιν Υ' ἢ)1 
(λύσιν Ὀ1Ϊ8 ἡμάρτηκεν ἴῃ δβυγ 2) ἴ081 Ο 19. 20. ὅτι ἡμ. τοῦ παντὸς Ο 
Ὧ1, ᾿ψμάξεια (οἀά. ὡς τὸ ἀμαντιὰς (οαά. 26. 26. ᾿Ἱμαρύνϑιος] ἀμαρύνσιος 
12 ἁμαρύσιος Ο 20. Νοὺ Τρικ. 1). ξήτει 21. ἀφ᾽ ἧς Στρ. ἴομ! 5 Ο 
28. ὁ Στράβων ἴο8}0 1᾽ ")Ο ὁ πολίτης ἀμασσεὺς ὡς ἀντιόχεια ἀντιοχεὺς οὕ- 
τως στράβων ἢ Ο ἀμασσεότης 260 81. περσίδος γυναικὸς ἢ Ο 

ϑίορῃ. 83, 8 

ΒιοΡὮ. 82, 14 

ΘΙΘΡΕ. 83,10 

ἩΒοί. ναὶ. 
Ἐποῖδιι. 1162,01 

ΒΒοί. 

ΒΙΘΡΏ. 88,8 

ΘΙΘΡΏ. 88, 

ἘἈΠοί. 

ΒΊΘΡΏ. 88, 8 

Βίορ. 88,10 

ΒιορΡἢ, 88,11 

ΒΙΘΡΕ. 88,31 

ΒΙΘΡΏΈ. 84,8 



ΒίΘΡΆ. 84, 16 

ΒΊΘΡΗ. 84,18 

ΒΙΘΡἢ. 84, 32 

Θυὰάέδῃ. δά 
Μᾶαχα. 6]. 58 

ἘΔΒοΐ. ναὶ. ε 
Ἐπείδι. 1280, 56 

ἙΒοὶ. 

θά ΞΥΜΕΟΝΒ ΕΤΥΜΟΙΟΘΙΚΟΝ. 

᾿ἡμάστριδος, ϑυγατρὸς Ὀξυάϑρου τοῦ ἀδελφοῦ Ζαρείου. Στράβων 
οὖν κλίνει ᾿“μάστρεως, ἄλλοι ᾿“μαστριδος. τὸ ἐϑνικὸν ᾿“μαστριανός, 
ὡς Κάλλατις Καλλάτιος Καλλατιανός καὶ Φᾶσις Φασιανός᾽ τὰ γὰρ 

τοιαῦτα ἢ ἀπὸ τῶν εἰς οὐ εὐθειῶν ὡς Βάκτριος Βακτριανός. ἢ ἀπὸ 

τῶν εἰς οὔ γενικῶν, ὡς τοῦτο, ἢ ἀπὸ τῶν διὰ τοῦ τὰ ϑηλυκῶν, ὡς 

Ὀλβία Ὀλβιανός, ᾿Ασία ᾿ἡσιανός. ᾿“μαστριανή ἡ γῆ. 
16) μβαιον᾽ μητρόπολις τῶν Φρυγῶν. ὃ πολίτης ᾿Αμβαιίτης. 

11) '“μβλαδα᾽ πόλις Πισιδίας" ὃ πολίτης ᾿“μβλαδεύς" ὅϑεν καὶ 
᾿Αμβλαδεὺς οἷνος πρὸς διαίτας ἰατρικὰς ἐπιτήδειος. 

18) ᾿“μβρακία᾽ πόλις Θεσπρωτίας᾽" ἀπὸ ᾿Ἄμβρακος τοῦ παιδὸὺς 

Θεσπρωτοῦ. τὸ ἐθνικὸν ᾿Αμβρακιεὺς καὶ ᾿ἀμβρακιώτης᾽ Φίλιστος δὲ 

᾿Αμβρακῖνος φησίν. εὕρηται καὶ διὰ τοῦ π ἀντὶ τοῦ β, ὅϑεν καὶ τὸ 
᾿Δμπρακιώτης ἀπὸ τῆς "ἄμπρακος γενικῆς {καὶ ᾿Δμπρακία. τὰ γὰρ 
εἰς ἃ ϑηλυκὰ (καὶ εἰς ον) οὐδέτερα διὰ τοῦ ὡτηδ ποιεῖ τὰ ἐϑνικα, 

Σικελιώτης Πηλιώτης. λέγεται καὶ ᾿Δμβράκιος καὶ ᾿Αμβρακία ἡ γυνή. 

τὸ δ᾽ ᾿“μβρακία ἀπὸ τῆς "άμβρακος γενικῆς. οὐκ ἀπὸ τοῦ ᾿4μβρά- 

κιος᾽ ἦν γὰρ ᾿Αμβρακιακός. [ τὰ διὰ τοῦ ἰοσ χτητικὰ ἀπὸ πρωτο- 
τύπου τοῦ εἰς οὐ γινόμενα, εἰ μὲν μεταβάλλουσι τὸ τ εἰς ὅσ. διὰ 
τοῦ τ γράφονται, οἷον ἀκήρατος ἀκηράσιος. ἄμβροτος ἀμβρόσιος᾽ εἰ 

δὲ φυλάττουσι τὸ τ. διὰ τῆς εἰ διφϑόγγου γράφονται, οἷον ἀρχέ- 

στατος ἀρχεστάτειος, Καλλίστρατος Καλλιστράτειος. χωρὶς εἰ μὴ 

ὦσιν ἐδϑνικά, ὡς τὸ Βοιωτός Βοιώτιος, “Αἴγυπτος 4ἰγύπτιος. 

10) ᾿“μπυκῖται" διαδήματα" καὶ ἴσως διὰ τὸ ἀμπέχειν τὰς 
κόμας. 

20) ᾿“μέλει" ἔστι καὶ βεβαιωτικῶς εὑρεῖν κείμενον" συντάσσεται 

καὶ ὡς προσταχτικὸν ῥῆμα. 

1. μάστριδος Ο ὀξυάρϑρου ΕᾺ 2. ἄλλος Ε' Ε ἄλλοι τὰ ἄλλως ὴ)' ἃἅλ- 
λως ὁ ᾿Αμάστριδος] ἀμάστρεως ἢ) Ο' ὀτγρᾶπ2ο ἄλλοι ᾿ἡμάστριος 8. Κάλλατις 
ἔθηῦ 260 καὶ ἴ6}0 Κα φάσις φαάσιος φασιανὸς 2 6ἋὉ 4. εἰς τοῦ ΕΟ 
ὅ. 6. ἢ ἀπὸ Ὀ18 ᾿ἡσιανός ᾿δὺ ἴῃ Βίορ. Ζὰ ογρᾷῃζθῃ. ὅ. ὡς τοῦτο] Ἄμαστρις ᾿“μά- 
στριος ᾿ἡμαστριανός ἢ) Ο 6. τ οτδι ον: ἡ γῆ Ε ἡ ἴοι! 120 1. τῶν] 
τῆς Ε΄, ἴ610 Κ᾿ 8, πισσιδίας Εὶ ὁ πολίτης ἴο] 1 ̓ ὁ πολ. ᾿μβλαδεύς 
ἔθ} ΑΕ 9. ἀμβλαδὲς οἶνος ΟΓ' οἷμος Εὶ 10. Θεσπρωτείας Οοἀά. ἀπὸ 
(ἐπὶ Ε' ΟἹ ἄμβραδος ΕΟ 12. ἀμβρακίνωνος Ε΄ τὸ ἴδε! 55 18. ἀπὸ 
δὲ τῆς ἢ Ο τοῦ (αὺ8 τῆς) ἄμπρακος 1. ΕἸΟΒΟΟΙ καὶ ζμπρακία ἀπὸ τῆς 
Ἄμπο. γ. 14. ἐϑνικα] ϑηλυκὰ 1) ἀρσενικὰ Ε' 1ὅ. οἷον σικελιώτης 26 
πηλουσιώτης 17., ΒΙΟΥΠΒΟΒ ᾿Ἀμβρακιώτης (μπρ. 1)}) οἰ ρθβοβόῦθη 5 16. τῆς 
Ἄμβρακος γενικῆς] τοῦ ἄμβρα γέγονεν ΟοἀΔ. 17. ἦν γὰρ ἀμβρακικός ΠῚ τσσ] 
ειοσ Οοάὰ. 18. τοῦ νοτ εἰς [61 Ε΄, τὰ Ο 171.18. πρωτοτύπων τῶν ' 18. εἰς 
96] εἰς τοσ οὐογ στοὸσ (Ὁἀά. 19. οἷον ἴῃ Εἰ ψορουββθη, [6 8} 2) Ο, πυροξασὺ 
νου 2) ̓ 20. γράφονται ἴθ}ῦὺ α ἢ ΟΟ. 20. 21. ἀρχέστρατος ἀρχεστράτειος Ο' 

2, ὡς τὸ ΗΚ Ε' Ω' οἷον Ο βοιωτὸν ἢὶ ΖΦδυσοξασί Ἢ οὗτος ὁ κανὼν τοῦ 
ἀμβρόσιος ἐστὶ καὶ ὄφειλε γραφῆναι ἐκεῖ. ζήτει οὖν ἔμπροσϑεν ἢ)" 28. ἴσως 
καὶ Οοἀά. 24, ΝΟ κόμας: ἄμπυξ δὲ καὶ εἶδος χαλινοῦ ὅϑεν καὶ τὸ χρυσαμ- 
πυκας 6 28. 26. συντ. καὶ ῥῆμα προστακτικόν ἢ) Ο,, ξήτει σι 12). ζὰ. 

1ὅ 
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21) “μελεῖς τούτων καὶ περὶ τούτων. οἷον .,»ἀμελεῖς [περὶ τού- 
των], περὶ ὧν ἐλήλυϑα“. 

22) ᾿Αμέριον᾽ πόλις ᾿Ιταλίας, ὡς Ῥήγιον. τὸ ἐϑνικὸν ᾿“μερῖνος. 

23) Ἄμιλος" πόλις ᾿ἀρκαδίας. ᾿Δμίλιος᾽ καὶ γὰρ Στυμφάλιος 
ὅ Μαινάλιος παρ᾽ αὐτοῖς. 

24) (᾽4μισός" πόλις ἀξιόλογος) διέχουσα Σινώπης σταδίους 
ἐννακοσίους. ᾿“μισηνός " λέγεται καὶ ᾿Αμίσιος. 

25) ᾿Δμήστρατος" πόλις Σικελίας. τὸ ἐθνικὸν ᾿“μηστρατῖνος. 

26) ᾿“μμωνία᾽ ἡ μεσόγειος ἐν Διβύῃ᾽ ἀπὸ ἄμμωνος. ὃ οἰκήτωρ 
10 ᾿Ὡμμώνιος᾽ ταῦτα δὲ διὰ τοῦ ἴ, τὸ δὲ ᾿“μμώνειον διὰ διφϑόγγου ὡς 

Δημητριεῖον καὶ ᾿“πολλωνιεῖον. 
21) ᾿“μνισός᾽ ποταμὸς Κρήτης" αἱ τούτου νύμφαι ᾿Αἀμνισιάδες 

χαὶ ᾿Δμνισίδες. 

28) ᾿Αμοργύός᾽ νῆσος μία τῶν Κυκλάδων ἔχουσα πόλεις τρεῖς, 
18 ᾿ἀρκεσίνην, Μινῴην, Αἰγιάλην. λέγεται ᾿Δμοργῖνος ὡς ᾿Ερυκῖνος. 

λέγεται καὶ ᾿“μόργιος" τὸ δὲ ᾿“μόργινος χιτών χρώματος ἴδιον. 
29) ᾿“μώριον᾽ πόλις τῆς μεγάλης Φρυγίας. ᾿Α“μωριεύς, ὡς Κο- 

τιαεύς, ΖΙορυλλαεύς. 

30) ζμος᾽ πόλις Καρίας. "Ἄμιος ὡς Σάμιος, Καύνιος. οὕτω 

40 Χαραξ. 
51) μπελος" πόλις Λιγυστικῆς καὶ Εὐρώπης καὶ ἄκρα Σάμου 

καὶ Κυρήνης. ἃ πολίτης ᾿ἀμπελῖνος ὡς ᾿“σωρῖνος ᾿Αμβακαινῖνος. 

82) ᾿“μύκλαι᾽ πόλις Λακωνική, ἣν ᾿Δμύκλας ὁ Μακεδαίμονος 

υἱὸς ἔκτισε᾽ κλίνεται καὶ ᾿μύκλα τὸ ὄνομα τοῦ κτίσαντος καὶ 
46 ᾿Αμύκλαντος. τὸ ἐϑνικὸν ᾿Δμυκλαῖος, ᾿Αμυκλαία καὶ ᾿φμυκλαΐς. καὶ 

᾿Μμυκλαΐτης. 
52) ᾿“μνισός" τὰ εἰς οὐ τρισύλλαβα ἐπὶ ποταμῶν ὀξύτονα, εἰ 

μὲν καϑαρά, διὰ τῆς εἰ διφϑόγγου γράφεται, ᾿Αλφειός. Πηνειός, 

Σπερχειός" εἰ δὲ μὴ καϑαρά, διὰ τοῦ ἱ, ᾿ἀμνισός,. Κηφισός, Ἰλισ- 

2. φινοιίθβ περὶ ἴθ} ὺ α΄). ἐλήλυϑας 2 Ο 38. τὸ ἐθνικὸν ἀμιστρατινὸς (408 
ἀογ Ὀ6Ὶ δίορῃ. οϊρομπάθῃ 61]}.) υπὰ Βιογᾶθου ἀμερῖνος 1 ἀμερῖνος ἀμιστρατινὸς 

Ε 4. καὶ γὰρ] ὡς ΕΟ ὅ. παρ᾽ αὐτοῖς] παρὰ αὖ Ρ παρὰ αὐτὸν Ο 
ἀπὸ αὐτῶν “' 6. διήκουσα ΠΟ διγώπης Ο 1. ᾿ΔἩμισηνὸς λέγ. κ. 
᾿ἡΜμίσιος Ε' Ε΄ ἀΔΟΣ 6]. 2ὅ 4}8 οἰβεπθ 6]., θΌβηβο, ἀοοῖ υὐὴῦ 1,Θμητηδ ᾿μισός, ΠΟ 
8. ᾿Μμίστρατος υπά ἀμιστρατῖνος ΕΟ 110. τὸ δὲ ἀμμωνιεῖος ἢ Ο γα]. ϑίορἈ. 
διὰ διφϑόγγου [6810 Ο 12. ᾿Δμνισσός 1" 18. Νοι ᾿ἡμνισίδες ὕρου 2) Ὁ 
ΟΙ]. 88 οἴη. 1ὅ. μινέγν Ε Ο᾽ ὑγιάλην (οαά. λέγεται δὲ ἀμοργῖνος ἢ Ο 
16. Νοὺ ἰδιον: παρὰ τὴν ἀμόργην ὁμοίαν οὔσῃ (80) βύσσῃ ) ὃ 171. 18. κοτυ- 
βεὺς Ε' Ε κοτυαεὺς 2) Ο νρὶ. Μεοίπεκο. 19. χαύνιος 26 οὕτω Χαάρ. 1δὲ 
1πὶ δίορῃ. ζὰ ογμάμῃσθῃ. 21. λιστικῆς Οοἀά. ὅγχω. 188 1π|ὶ ϑίθρῃ. Ἑκαταῖος 
ἐν Εὐρώπ 22, κυλλήνης “' ἀμβλακαινῖνος Οἱ 23. Τιϑιήτην ᾿ἡμύκλα 
ΕᾺ Ἁμύκλαια 7 Ο᾽ 388. ἀμυκλαΐς Εἰ -κλαὴς Ε2) Ο., 26. ἀμυκλάϊτος Οοαα. 
21---ῶθὅ, 4. ἢ) Ο πδοὶ 61]. 27. 27. τὰ εἰ οα 7ὴ) Ο γνοτῦ. 1 ποταμοῦ Κ᾽ 
28. γράφεται ἴδ] ΕΟ οἷον ἀλφειὸς ἢ Ο 28. 29. σπερχειὸς πηνειὸς 
ΕΟ 29. ἀμνισσὸς κηφισσὸς Κ' οἷον ἀμνισὸς ἢ) 

ἘΒοὶ. 

ΒΙΘΡΏ. 85,12 

ΒίοΡἢ. 88,18 

ΒίορὮ. 8ὅ, 29 

Βίορῃ. 8ὅ,1: 

ΒίΘΡΆ. 86,1 

Βίορ. 86, ὅ 

Βίορῃ. 86,9 

ΒΙΘΡὮ. 86, 10 

ΒίοΡὮ. 81,1 

ϑοΡὮ. 87, ὃ 

ΒΊοΡΒ. 87,16 

Οτδορτ. 



ἘΒδΒοί. 
(Βοκὶς. Ασ. Ος-. 

205, 5) 

ἘΒοι. 

Οτέδοστ. 

Οαυάϊΐδη. 150 
νυ]. Μά ρη. 86, 44 
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σός. πρόσκειται ὀξύτονα διὰ τὸ Μήνιος. τὸ δὲ Ζαρδανειός" ἐστὶ 

«δὲ» ὄνομα ποταμοῦ" εἰ καὶ ὑπὲρ τρεῖς συλλαβάς ἐστιν, ἀλλ᾽ οὖν 
ὀξυνόμενον ἠκολούϑησε τῷ ᾿Δλφειός. πρόσκειται τρισύλλαβα διὰ τὸ 

Σαγγάριος. 

84) ““μιππος᾽ σημαίνει τὸν δύο ἔχοντα συνεξευγμένους ἵππους 

ἰμᾶσι χωρὶς ξυγοῦ καὶ τὸν μὲν ἡνιοχοῦντα τὸν δὲ μαχόμενον. 
50) ᾿“μνημονῶ τούτου καὶ ταῦτα, οἷον ..οὐδ᾽ ἀμνημονεῖ τοὺς 

λόγους οὐδὲ τὰς ὑποσχέσεις““ (οι. ῬὨ1]. 2, 12). 
36) ᾿“μοϑεί: τὰ εἰς πτι διὰ τοῦ τ, ἀστρεπτί: καὶ τὰ εἰς κτι, 

ἀσκαρδαμυκτί. πλὴν τοῦ ἀκηρυκχτεί" καὶ τὰ εἰς στι, νεωστί ἀπὸ τοῦ 

νεάξζω, μεγαλωστί ἀπὸ τοῦ μεγαλίξζω" τὰ δὲ εἰς τε λήγοντα ἐπιρρή- 

ματα ἅπαντα διὰ τοῦ ἱ γράφεται οἷον ἀναιμωτί, ἀνωϊστί, ἀπαρτί, 

ἱερωστί, δίκην ἱερέως. ἀλογιστί, ἀφοριστί, ποδιστί, ἀμυστί: καὶ 

τὰ ἔχοντα τὸ β 7) κν διὰ τοῦ ἱ, ἀβλαβί, ἄνευ. βλάβης. ἀπατταγί, 

ἀρυτί, πανοικί, νηποινί, [νωνυμί, ἀντὶ τοῦ ἀνωνύμως], σεσημείωται 

τὸ πανϑοινεί. τὰ δὲ καϑαρὰ ἢ ἔχοντα {τὸν ὃ ὃ Δ μι ἔξ ρ χ διὰ 
διφϑόγγου γράφεται. ἀσπονδεί, ἀσπουδεί (σεσημείωται τὸ προβληδί), 

ἀμοϑεί, ἀμοχϑεί (σεσημείωται τὸ ἀμισϑί). ἀσυλεί, ἀδμωλεί, πανο- 

μιλεί, ἀναυλεί (τοιοῦτον καὶ τὸ ἀμέλει). νηνεμεί, ἀτρεμεί, ἠρεμεί, 

ἀναιμεί, πανδημεί, αὐτολεξεί, ἀμερεί, ἀμερμηρεί (σεσημείωται τὸ 

αὐτοχειρί διὰ τοῦ ἴ), ἀμαχεί, παμμαχεί, τριστοιχεί. τὸ πρωΐ οὐκ 
ἐναντιοῦται. ἀκαρῆ ον ἀκαρεῖ χρόνῳ“ (Αγ. Ρ]αί. 244), ἀωρί δέ. 

81) ᾿Δμπεπαλών" μετοχὴ δευτέρου ἀορίστου. οἵ γὰρ Ἴωνες ἐν 

τοῖς ῥήμασιν καὶ ταῖς μετοχαῖς εἰώϑασιν ἀναδιπλασιάξειν, λάχωσι. 

λελάχωσι. λάϑῃ .."λελάϑῃ δ᾽ ὀδυνάων“ (1]. 15, 60). 

1. τὸ μινυὸς ἢ δαρδάνιος Ε ΕΟ)! δαρδάνειος ἢ ἐστὶ 16}}} 
ΠΟ 4. εἰ [6μ}} .: τό τρισυλλὰ ἰ ὑπὲρ τριῶν συλλαβῶν 'ἢ ὃ. χωρὶς 
σου ΟἾ ογρδησί. μονεῖται Ε ἢ Ο ἀμνημονεῖτε Ε τῶν λόγων ἢ 
9. μοϑεί ἴοῃ!ξ 7 Ε, Ὁ ΑἸ ΓΗ πιο. οἷον ἀστρεπτί ἢ) Ο.Οδτ. ἀστρεπτίον 
Ε 10. ἀσκαρδαμύκτιον Ε καὶ τὰ εἰς στι 68} } 1 Ε,, νἱϑ]]οιο δ το δαρ. 
11. μεγαληστὶ Κὶ ἢ Ο αν. νοτῦ. 35 τὰ δὲ ὑει τὰ Ε Ὁ Ο σαν. 12. ἀναι- 
μωστί αν. ἀπαρτῇ ἀπαρὶ (οἀὰ. ἴδ} 18. ποδιστί γρ]. Απ. ΟΣ. 

818, 28. ΝΟΒ ἀμυστί ΘΙ ΠρΘΒΟΒΟΌΘΩ ἀμισθὶ ᾿Ρ 14. κὰν 210 Μαν. 
ἀπαταγὶ 1) Ο ἀποταγί ἊΝ 15. ἀρρυτὶ Εἰ Ο ἀρυττὶ ΕΚ ἢ ἴδ] γᾶς. Νδοὰ 
πανοικὶ ΟἸΠσΟΒΟΒΟΌΘΩ εὐδοκὶ Εἰ ἢ) ( ἃγ. νηποινῇ ποινὶ Αγ. 16. ἢ 
ἔθ! ΚΕ 117. γράφεται 68} 25 σπονδεὶ ΟκΟῦσεΙ γασ. προβληδί) προ- 

κλητὶ ἢ ἢ Οἱ (ὨΙογΏΔΟἢ καὶ ἀμισϑὶ 7) προκλημ ΛΕ σεσημ. Ὀΐδ προβληδὶ 
ἔθ] γαγ. 18. σεσημ. τὸ ἀμισϑὶ 1610 1" 19. ἀναολεὶ (ὁ Υατ. ψη- 
ψεμεὶ ἀτρεμεὶ ἠρεμεὶ Π)᾽ ὅπ Ηδηὰ πδοὴ πανδημεί, ΘΌΘπΒοΟ (Ο' ἴπὰὶ Τοχὺ υπά ΥΔΓ. 
20. ἀμαιρεὶ Εἰ ἀμετρεὶ Εἰ σεσημείωται τὸ 16}}ὺ ΕἾ, ἄἀοΥ ἀμερμηρεί Ὡδοῖ διὰ 
τοῦ ἱ 56]]0. διὰ τοῦ τ [610 ἢ) ( γασ. Φῷ, ἀκαρῆ] ἀκαρεὶ Ε 2) Ο γαι. 
ἐν ἀκ. χρ. [01 ΕἼ) Οατ. χρόνῳ) καρί Κ᾽ (8 ΑἸοββοῖῃ καιρῷ Θηὐδίβηαθη). 
ἀωρὶ οὗ ἰῶτα (δὲ διὰ τοῦ ἰῶτα τ.). τὸ τριχῆ τετραχῆ καὶ διπλὴ τετραπλῆ τριπλῆ 
καὶ ἑκασταχὴ καὶ πανταχῆ καὶ ἄλλη καὶ πάντη διὰ τοῦ ἢ  ΟὟατ. 28. λά 
λελάϑῃ οἷον λελάϑῃ δ᾽ ὀδυνάων παλὼν πεπαλὼν καὶ ἀμπεπαλὼν᾽ ὅμηρος ἡ ῥὰ 
καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος ἢ) Ο Ὗατ. τοὶ. Εἰ. τι. 86, 4δ. Ηϊοῖσα 
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38) ᾿ἡμύνειν καὶ ἀμύνεσθαι" ἀμύνειν ἐστὶ τὸ βοηϑεῖν, ἀμύ- 

νεσϑαι δὲ τὸ προηδικηκότας κολάσαι. καὶ πάλιν ἀμῦναι καὶ ἐπα- 

μῦναι διαφέρει. ὅτι τὸ μὲν ἀμῦναι τὸ ἀμείψασϑαι τοὺς ἠδικηκότας, 

τὸ δὲ ἐπαμῦναι τὸ βοηϑῆσαι. ..ἀλλ᾽ ἐπάμυνον“ (1]. ὅ, 688). 
59) ᾿“μύνειν τὸν πολέμιον καὶ ἀμύνειν τῷδε, ὡς βοηϑεῖν τῷδε, 

ἐπικουρεῖν τῷδε. 
40) ἌἌμυρος᾽ πόλις Θεσσαλίας, ἀπὸ ἑνὸς τῶν ᾿Αργοναυτῶν. ἡ 

πόλις ϑηλυκῶς. ᾿Αμυρεύς,. ὡς Κάμειρος Καμειρεύξ. τὸ κτητικὸν 

᾿μυρήϊος, καὶ ᾿Δμυρηΐς τὸ ϑηλυκόν. 
41) ᾿μφαναί: πόλις Ζ“ωρική. ᾿ἀμφαναῖος καὶ ᾿ἀμφαναιεύς. 
42) "ἀμφεια' πόλις Μεσσήνης, τὸ ἐϑνικὺν ᾿ἡμφειεύς, ὡς τὸ 

Ἡραιεύς. 
43) ᾿“μφιγένεια" πόλις Μεσσηνιακή" ἔχει δὲ ἡ πόλις καὶ Μ“ητοῦς 

ἱερόν. ᾿Αἀμφιγενειάτης καὶ ᾿ἀμφιγενεύς. 
44) ᾿ἀμφίδολοι᾽ πόλις τῆς [Θεσσαλίας] Τριφυλίας καὶ οἵ πο- 

λῖται ὁμοίως. ὡς Θούριοι καὶ Θαύμακοι καὶ Λεοντῖνοι καὶ 4]ελφοί. 
45) ᾿“μφίκαια" πόλις Φωκίδος. ὁ πολίτης ᾿ἀμφικαιεύρ. 

46) ᾿“μφίλοχοι" πόλις ᾿Δκαρνανίας οἵ καὶ ᾿ἀμφιλοχικὸν "άργος 
κληϑέντες ἀπὸ ᾿“μφιλόχου τοῦ ᾿ἀμφιαράου. καὶ ᾿ἀμφιλοχία ἡ χώρα. 
οἵ πολῖται ᾿ἀμφίλοχοι. 

41) ᾿“μφιγυήεις" ἐστὶ γυῖον καὶ σημαίνει τὸ μέλος, καὶ ἐξ αὐτοῦ 
γυόεις, τροπῇ τοῦ ὃ εἰς ἢ γυήεις καὶ ἀμφιγυήεις. 

48) ᾿“μφέχυτο" παρὰ τὴν ἀμφί πρόϑεσιν καὶ τὸ χύω ῥῆμα, τὸ 
παράγωγον χῦμι χῦμαι ἐχύμην ἔχυσο ἔχυτο καὶ ἀμφέχυτο. 

49) ᾿ἀμφιετηρίφ᾽ ἡ κατ᾽ ἔτος γινομένη ἑορτὴ καὶ ϑυσία. 
50) ᾿“μφήριστον᾽ ἀμφίβολον, ἄνισον. ἐρίξω, ἥἤρισμαι ἤρισται. 

1). ἀντὶ τοῦ ἀνασείσας κινήσας υπὰ ὑπρον 8 Ζὰ 6] ἤθη οτὺ τὸ ϑέμα ἀνα- 
παάλλω 1. ἀμύνειν δὲ τὸ βοηϑεῖν Ε ΝΟ βοηϑεῖν: καὶ συντάσσεται 
δοτικῇ ΠΟ ὥ. κολᾶσϑαι Εὶ ΝΆΟΣ κολάσαι: αἰτιατικῇ οἷον (ξυσοίαρι Οἢ 
κυκλώσαντες ἐκύκλωσαν (-σέ ΟἽ μὲ καὶ τῶ ὀνόματι κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς ἢ) Ο 
4. ἀντὶ τοῦ βοηϑῆσαι 1᾽ ΝΟ; βοηϑῆσαι: οἷον πρόφρων πρόφρων δαναοῖσι 
ποσειδάων ἐπάμυνον (ὧἃὰ8Β Εὖ, τι. α]. 38) ἀμύνειν τὸν πόλεμον α. 95. Κ. 206 
δ. ὡς] ἤγουν 706 6. Νροι! ἐπικ. τῷδε: ξήτει ἢ)" 8. Μμυρεὺς Ὁ Ο ἀμι- 
ρεὺς Τὶ (Ὁ ἀμυρὸς 1. καμειρὸς καμειρεὺς (ει ἃ08 υ)Ἱ Εἰ καμιρὸς καμι- 
ρεὺς ΕΟ 10. ἀλφαναῖος 7 δῖ18 ἀλφανεὺς ΝΟ} ᾿μφαναιεὺς: ἀμ- 
φαιὰ Ε 11. μεσήνης Οοαά. ᾿;ΤΊΘΓ. τὸ ἐθνικὸν 6} 2 ἀμφιεὺς 
81:18 ἀμφειεὺς Ο τὸ ὩΔοὴ ὡς ἔδμ] ἢ Ο 18. ἔχει δὲ ἡ πόλις καὶ] ἐν 

ἦ ΡΟ 14. ἀμφιγεν 1 1) ἀμφιγεναιεὺς ΟἹ 16. τῆς ἴ68}0 ΚΕ }Π Ο 
τρυφαλείας Οοἀά. 16. ὁμοίως ἴομ10 ἢ Ο ὡς ἴθ! Καὶ καὶ ἀδελφοὶ 
ΡῈ 17. 6]. ἔδβη!ὺ "Ὁ" 18. ἀκαρνίας ΕΠΟ 19. ὑπὸ ἀμφιλόχου Γ' Ε 
καὶ 681 56 20. ΝὍΟἢ ᾿“μφίλοχγοι: ξήτει καὶ ἕμπροσϑεν 7) 21. ᾿μφι- 
γυήεις ἴδ} Ε' ἦἤμφ. ὁ ἤφαιστος ἢ) Ο γυὸν ἢ ΟἽ γύον ἐστὶ 7᾽ ἔστι δὲ 
γυῖον Εὶ σημαίνει δὲ Καὶ τὸ δηλοῦν τὸ μέλος 6 καὶ τοῦ ἐξ [6μ8}ὺ 
ΕΠ6 2. γυιόεις υπᾶ γυιήεις 1) ΝΔΟΝ γυήεις: ὡς ϑεοτόκος ϑεητόκος 
ΡΟ 428. ἀπὸ τῆς ἀμφὶ προϑέσεως καὶ τοῦ χύω ῥήματος ΠΟ ΑΛ. χύω] χὼ Εὶ 
26. ἡμφιετηρὴς ΕΠ Ο γενομένη ΕἰἙ 26. ἢ ἀμφίβολον ἢ ἄνισον 7' ρίσμαι 
ἤρισαι ἤρισται 1) Ὁ, ἈϊογπΔΟῊ καὶ ἐξ αὐτοῦ ἀμφήριστον ἀμφίλογον ἢ ἔπισον ἢ) 

Ουάδέοη. 110 

Οαπὰάϊΐϊδη. 169 

ἙἘΔοίοΥ. 

ϑίθρἢ. 88,10 

ΒιΘΡὮ. 89, 4 

Βίθρ. 89,10 

ΒίΘοΡὮ. 89,12 

ΒιορὮ. 89,19 

ΒίΘΡὮ. 90, 8 

ΒίορὮ. 90,5 

ΒΒδοι. 

Οπάϊΐδη. 1179 
γαῖ. Μαρη. 89,22 



ΒίιΘΡὮ. 90,12 

ΒίοΡρἢ. 90,19 

ΒΙΘΡΉ. 91, 8 

Βοἱ. (ναὶ. 
Ἐπείδιδ. 1384, 64) 

ἘΒοῖ. 

Ἑδοὶ. 

ἘδοΙ. 

συάίδι. 310 
να]. Μόρη. 98,45 

Ουάΐδη. 885,18 
ναὶ. Μαρη. 516,41 
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ὅ1) ᾿μφίπολις᾽ πόλις Μακεδονίας κατὰ Θράκην. τὸ ἐθνικὸν 
᾿Αμφιπολίτης. 

02) ᾿Αμφισσα᾽ πόλις Ὀξολῶν Μοκρῶν᾽ ἐκλήϑη δὲ διὰ τὸ ἐμπε- 

ριέχεσϑαι τοῖς ὄρεσι τοῖς παραχείμενοις" παραγώγως δὲ ὡς ἐκ τῆς 

ἀντί ᾿Ἄντισσα καὶ τῆς ἐπί ἔπισσα. οὕτως ἀμφί "ἀμφισσα. ᾿άμφισ- 
σαῖος καὶ ᾿Αμφισσεύς. τὸ ἐκ τόπου ᾿Δμφισσῆϑεν. ἔστι καὶ γώρα 
᾿ἀρμενίας ᾿ἀμφισσήνη. 

59) ᾿φμφιτροπή᾽ δῆμος τῆς ᾿Αντιοχίδος φυλῆς. ὁ δημότης 

᾿μφιτροπαιεύς. τὰ τοπικὰ ᾿“μφιτροπῆϑεν (ἐκ τόπου». ᾿ἄμφι- 
τροπήνδε εἰς τόπον καὶ ᾿ἀμφιτρόπησιν ἐν τόπῳ. δοκεὶ δὲ τὸ ᾿ἄμφι- 
τροπαιεύς ἐξ ἄλλου εἶναι τοῦ ᾿ἀμφιτροπαῖος. τὰ γὰρ εἰς εὖ ἀπὸ 
τῶν εἰς ἢ ϑηλυκῶν ἰσοσυλλαβεῖ τοῖς πρωτοτύποις. 

54) ᾿Αμφιετιξομένας" τὰς κατ᾽ ἔτος περιερχομένας. 
50) ᾿ἀμφότεροι᾽ τοῦτο οὐκ ἐπὶ δυοῖν μόνον λέγεται ἀνδρῶν ἢ 

τόπων ἢ χρόνων. ἀλλὰ καὶ ἐπὶ διττοῦ πλήϑους. Ὅμηρος «ἀμφότεροι 

μέμασαν“ (1]. 1, 8) καὶ 4Ζημοσϑένης ἀμφότεροί {μοι δοκοῦσιν» 

ἁμαρτάνειν καὶ οἱ τοῖς ᾿ἀρκάσι καὶ οἱ τοῖς “ακεδαιμονίοις σύυνει- 

ρηκότες“ (ΧΙ 8). παρατηρητέον δὲ ὅτι καὶ οὕτω λέγεται οοἀμφό- 
τερον ὅ τε Φίλιππος καὶ οἵ ᾿4“ϑηναῖοι. τὸ γὰρ οἵ ᾿“ϑηναῖοι ὡς ἕν 

τι ἀριϑμεῖται διὰ τὸ ἕν πλῆϑος εἶναι. 
56) ᾿“μφισβητεῖ περὶ τοῦδε καὶ τόδε. Πλάτων .,ἡ τῶν ἀμφισβη- 

τησάντων περὶ αὐτὴν ϑεῶν κρίσις“ (Μοποχ. 251 Ο). καὶ τὸ ἀμφισβη- 
τήσιμος δὲ καὶ ϑηλυκῷ ἄρϑρῳ συντάσσεται, οἷον .,ἡὗ μὲν γὰρ ἐμὴ 
φαύλη τις ἂν εἴη καὶ ἀμφισβητήσιμος““ (ὅγιαρ. 115 Ἐ). 

517) ᾿ἀμφιμάσχαλος χιτών" δύο χειρῖδας ἔχων, ὃς ἦν τῶν ἐλευ- 
ϑέρων, ὁ δὲ τῶν οἰχετῶν μίαν εἶχε καὶ διὰ τοῦτο ἑτερομάσχαλος 
ἐχαλεῖτο. 

8) ᾿“μφιρρόπους᾽ ἐπὶ ἀδήλου ἔτι κειμένου τοῦ τέλους, ἀμφο- 
τέρωϑεν κλινούδας. ἀπὸ τοῦ ῥέπω. 

59) ᾿“μφιμέλαινα" ἐκ τοῦ μέλας μέλαντος. τὰ - αὖ ὀνόματα 

περιττοσυλλάβως κλινόμενα τριγενῆ διὰ τοῦ ντ κλίνονται. οἷον μέλας 

μέλαντος" «μἰελάντερον ἠῦτε πίσσα“ (1]. 4, 211). ἡ δὲ σύνϑεσις ἐπε- 

1. πόλις ἴομ]ώ (Ὁ 9, ΝΌΘΟΙ ᾿“μφιπολίτης τὰ Βαπά: εὗρον οὕτως" ἀμφίπολις 
πόλις ϑράκης ἥτις ἑκατέρου πρότερον ἑναοδοι διὰ τὸ παρέχεσϑαι καὶ περιοδεύεσϑαι 
ὑπὸ ἰστρυμ]ον[ος] ποταμοῦ) μεϑόδιος 2)". 4. τοῖς παρακειμένοις ὄρεσι 26 
ὡς ἐκ] ἡ ἐκ Ε ὅδ. οὕτως ἐκ τῆς ἀμφὶ 6 8. “μφίτροπος Οοἀά. 9. τὰ 
τοπικὰ δ 6 13. ἰσοδυλίσβεῖ. γὰρ τοῖς ὁ 14. μόνων (οὐά. 1ὅ. χρόνων) 

" 1 10. οἶμον ἀμφὸ ἀμαρ ΕΟ λακεδαίμοσι Οοἀά. 18. καὶ [681 
᾽ὰ 90. Νροὴ εἶν ξήτει 1) 21. πλάτων περὶ δὲ τῶν ἀμφ. Εὶ 28. δὲ 
ἔθ Εὶ οἷον εἰ μὲν σ 26. καὶ διὰ τοῦ τέλους τοῦτο Ε' (αυ8 6]. δ8) 
28. ἀδήλου οὕτω κειμένας ἔτι τοῦ τέλους Εὶ κειμένας δὺο ΚΟ 29. παρὰ 

τὸ ῥέπω ἢ) Ο, Ἀϊοτηδοι ζήτει ἢ)1 82. ἡ δὲ σύνθε Ε τὰ δὲ σύνϑετα ἢ Ο αν. 
συνήϑεια ΚΑΙΌΒ6] 82. 2609, 1. ἐκράτησε Οὐ (ποὺ 87.) 

20 



10 

20 
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χράτησε διὰ μόνου τοῦ ν. πρύόδκχειται τὸ περιττοσυλλάβως διὰ τὸ 

Μέγας Μέγα καὶ λάας λάα. τὸ λαι δίφϑογγον διὰ τί; τὰ διὰ τοῦ 

αἰνὰ ϑηλυκὰ ὑπὲρ δύο συλλαβὰς προπαροξύτονα διὰ τῆς αι διφϑόγ- 
γου γράφονται, οἷον μέλαινα, ϑεράπαινα, λέαινα. δράκαινα. Μελαί- 

νας᾽ σημαίνει τρία᾽ τὸ συνετόν. «μένεος δὲ {μέγα φρένες ἀμφι- 
μέλαιναι" (1]. 1, 108), τὸ βαϑύ᾽ .,ὥς τε κρήνη μελάνυδρος“ (1]. 9, 14) 

καὶ τὸ σκοτεινόν" ἕλκον νύκτα μέλαιναν“ (1]. 8, 486). 
60) ᾿μφρυσσός᾽ πόλις Φωκίδος. τινὲς δὲ διὰ τοῦ β. τὸ 

ἐθνικὸν ᾿ἀμφρύσσιος, ὧς “Πυκόφρων .,Αἀμφρύσσιον [δὲ] σκηπτοῦχον“ 
(Υ. 900.. 

61) μα" τὸ ἐπίρρημα, παρὰ τὸ ϑαμά, ἐστὶ συνεχῶς, κατὰ 

ἀποβολὴν τοῦ ὃ ἅμα. τὸ γὰρ πυκνῶς γινόμενον κατὰ τὸν αὐτὸν 

ἀποτελεῖται χρόνον. τὸ δὲ ϑαμά γέγονεν οὕτως. ἐστὶ ϑαμός. ἐξ οὗ 

τὸ ϑαμειός, ὡς ἀδελφός ἀδελφειός. καὶ τὸ ϑηλυκὸν ϑαμειά, καὶ τὸ 

οὐδέτερον ϑαμόν, ἡ εὐϑεῖα τῶν πληϑυντικῶν ϑαμά, καὶ τὸ ἐπίρ- 

ρημα ϑαμά. οὐ γὰρ ἀπὸ τοῦ ϑαμύς ϑαμειός, ἀφ᾽ οὗ τὸ ,«ϑαμέες γὰρ 

ἄκοντες“ (1]. 11, δ52). 
62) ᾿“μαϑος᾽ ἡ ψάμμος. παρὰ τὸ ψάμαϑος γίνεται ἀποβολῇ τοῦ 

ῳ. ἢ ἄμυϑός τις οὖσα, τουτέστιν ἡ ἀνεπίψνωστος, ἣν οὐκ ἔστιν 

ἀριϑμῆσαι. 
63) ᾿“μαιμακέτην" (ζἀμαιμάκετυς) ὁ μακρός᾽ οἷον οοἵστὸν ἀμαιμά- 

κετον" (0ᾳ. 14,311). παρὰ τὸ μῆκος μάκετος καὶ ἐν διπλασιασμῷ μαμά- 
κετος καὶ πλεονασμῷ τοῦ ἱ καὶ μετὰ τοῦ ἐπιτατικοῦ ἃ ἀμαιμάκετος, 
ὁ μακρὸς καὶ ὑπερφυής" τὸ δὲ οπνείουσαν ἀμαιμάκετον πῦρ“ (Η68. 
ΤΙ. 819) παρὰ τὸ μαιμῶ μαίμακα, ὃ καὶ μαιμάω φησὶν Ὅμηρος᾽ οοὗς 
δ᾽ ἀναμαιμάει" (1]. 20, 490). 

04) ᾿“μαιμακέτην᾽ ἄμαχον. ἀκαταγώνιστον, φοβεράν. παρὰ τὸ 

1. πρόσκειται δὰ, τὸ π. Ο τὸ νοῦ περ. [610 Ε ἢ Ὡ, λάας] ἃλς 1 

λάα. μέλαινα τὸ λαι Εὶ διὰ τί ἴδ} 2) Ο αν. 4. γράφονται ἴομ]ῦ 2 
γράφεται ΥϑΥ. δράκαινα ἴθ} ῦ 1 4 ὃ. μέλαινα σημαίνει Καὶ ἢ Ο αν. 
δ. τὸ συνετὰς Ε΄ τὰς συνετὰς Ε΄ 6. καὶ τὸ βαϑὺ Καὶ ὥστε ΕἾ Εἰ ὡς τὸ 
2 Ο γαν. 1. τὴν σκοτεινὴν 7 Εὶ ἕλκων (οἀά. γϑν. 9. ἐϑν. ἀμ- 
φρυσσιεύς Ο 11. τὸ νοῦ ἐπίρρ. ἴθ} 2) Ο (ναὶ. ἄβῃ. 4) ἐστὶ] ὅ ἐστι 
260 (πρὶ. ϑαυμαστὸ 4) 11. 12. καὶ ἀποβολὴ 56 12. τὸ πυκνῶς γὰρ 
6 τὸ γὰρ ἀλλεπαλλήλως καὶ πυκνῶς γινόμενον ἅμα καὶ κατὰ })] ενό- 
μενον 1 ὁ Σᾷκατὰ [ρ8}ῦὺ Σ΄ 18. ἔστι τὸ ϑαμός Εἰ ἐστὶ ϑαμά ὁ 18. 14. ἐξ 
οὗ καὶ τὸ Ε 14. καὶ νοῦ τὸ οὐδέτερον αὐδβταάϊοτί 721 (Ὁ) 11. Νοῃ 
ἄκοντες: εὗρον οὕτως οὐ γὰρ ἂν ὀξ", ϑαμειός. οὕτω μεϑόδιος ἢ) 18. κατὰ 
πὰ γραία ̓ ) 19. τουτέστιν ἴ6}}}ὺ 5 Ο Ξτυροξρι 21 20, ἀριϑμήσασϑαι 
7) Ο (πὶθ Β) καὶ καταμαϑεῖν τυροϊιρὺ 2) 21. ᾿Δμαιμακέτην 1} (ἀδ8 
Τιϑτωσαδ ἴθ] } αἀδθηυΐῃ. Β), ᾿Δμαιμάκετον ὁ μ. ΕΒΚα ὀ}» ὀἁωΔμαιμακέτης (Δμαιμάκετος 
12.) ὁ μακρὺς καὶ ὑπερφυής δ Ο ὁ μακρός ἴδ10 2’ οἷον] ὅμηρος 2)᾽ 
ἱστὸν ἀμαιμακέτην Κ᾽ ἢ) Ο (ὨἸοΥΠΔ0ἢ τὴν μακρὰν Ε γοτῦ. 21 2δ. φησὶν 
Ὅμηρος) φασὶν 2) 0Ὁ ὡς δ᾽ ἀναμαιμάει 268} Ζ' 21. ἢ ἀμαιμακέτην 
ἄμαχον ΜΚ ἀκατάγνωστον ἢ) Οἱ (γοτῦ. ἢ)}) 

ναὶ. ἘΠ. πι. 517, 8 

ΒΙΘΡΉ. 91,9 
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μαιμάω μαιμάκετον, ἐξ οὗ τὸ ϑηλυκὸν ἀμαιμακέτην, οἷον “πρῶτα μέν 

ῥα Χίμαιραν ἀμαιμακέτην“ (1]. 0, 184). ἢ παρὰ τὸ μάχη ἀμαιμάχετος 
καὶ ἀμαιμάκετος. 

05) ᾿“μαλδῦναι" κυρίως μὲν τὸ διὰ πυρὸς ἀφανίσαι. παρὰ τὺ 
μαίρω, τὸ λάμπω, ὃ μέλλων μαρῶ, ἀφ᾽ οὗ τὸ μαραίνω. καὶ μετὰ 

τοῦ στερητικοῦ ἃ ἀμαρῶ. καὶ τροπῇ τοῦ ρ εἰς λ ἀμαλῶ, καὶ κατὰ 
παραγωγὴν ἀμαλύνω, καὶ πλεονασμῷ τοῦ ὃ ἀμαλδύνω. ἢ τὸ ἁπλῶς 

ἀφανίσαι ἢ τὸ ὁμαλίσαι, οἷον ..τεῖχος ἀμαλδῦναι“" (1]. 12, 18). παρὰ 
τὴν ἄμμον, οἷον ἄμμος ἀμῶ ὡς δοῦλος δουλῶ καὶ φίλος φιλῶ, παρά- 

γωγον ἀμύνω, καὶ πλεονασμῷ τῆς αλ συλλαβῆς καὶ τοῦ ὃ ἀμαλδύνω. 

οὕτως Ὠρίων, ὃ δὲ Μεϑόδιος παρὰ τὸ ὁμαλός ὁμαλύνω., ὡς κα- 
κός κακῶ κακύνω, καὶ ἐπενθϑέσει τοῦ ὃ καὶ τροπῇ τοῦ ὃ εἰς ἃ 
ἀμαλδύνω. 

66) ᾿“μαλλοδέται" οἵ τὰς ἀμάλλας δεσμοῦντες. ἄμαλλα δὲ ἡ ἐκ 
πολλῶν δραγμάτων συναγωγή. 

61) ᾿Δμάλθεια' ἡ τροφὸς τοῦ Ζιός. φασὶ πεπλάσϑαι αὐτό. 

εἷναι γὰρ αὐτὸ ἀμαλακιστείαν παρὰ τὸ μὴ μαλάσσεσϑαι. διὰ τοῦτο 

καὶ τὸν ἩΗρακλέα καρτερικώτατον γενόμενον ἔχειν αὐτῆς τὸ κέρας 
ἐμυϑολόγησαν. 

68) ᾿“μαμαξύς᾽ ἡ ἀναδενδράς. παρὰ τὸ ἀμμίξαι' ἡ συνδεδε- 
μένη ἀναδεσμοῦνται γὰρ αἱ ἀναδενδράδες" ἀμμιξύς, καὶ ἐν πλεο- 
νασμῷ καὶ τροπῇ ἀμαμαξύς. ᾿Επίχαρμος ..οὐδ᾽ ἀμαμαξύας φέρει", 

Σαπφὼ δὲ διὰ τοῦ ὃ ἀμαμαξύδες. 
69) ᾿“μάρα' ὃ ὀχετός. παρὰ τὸ ἅμα ῥεῖν τὸ ὕδωρ. ἢ ὅτι τὰ 

φυόμενα πλησίον οὐκ ἐᾷ μαραίνεσϑαι. ἢ διὰ τὸ περὶ τὰς αἵμα- 
σιὰς ῥεῖν. 

10) ““μαρτία᾽ κυρίως ἡ ἀποτυχία. παρὰ τὸ ἱβεύσντω ἀμαρπτία 

1. μαιμάκετος ἢ] ἀμαιμακέτη 1’ οὗ πρημαεῖετν τὸ ϑηλυκὸν 60 
υἷον] ὃν 1" 2. ἀμάχετος 0 8. ξήτει ΦΉΦΑΣ }Ὶ1 4, ᾿“μαλδῦναι᾽ 
κακοποιῆσαι, ἀποκρύψαι, εἰς ἄλα δῦναι, κυρίως δὲ τὸ 21 ἀπὸ τοῦ ̓ μαίρω 

1 ἢ) Ο γαν. ὅ. ἀφ᾽ οὗ τὸ μανῷ ἴθ} ὺ 2) Ο Νασ. 6. εἰς τὸ Ἅ ΡΞῈ 
1. καὶ ἐν πλεονασμῷ Ε΄ Εὶ 8. οἷον] οἱ 1 ὃ. 9. ὡς παρὰ τὴν ἄμμον Υγᾶντ. 

δι 

1ὅ 

20 

9. ἀμῶ ἴδῃ! 1 Καὶ τ ἐμ Ο γαν. καὶ ἴ6}} 71 |6ἅΦ' 10. καὶ ἐν πλ. 1. 
11. ὁμαλὸς ὁμαλῶ ὁμαλύνω ΕΟ 14. ᾿μαλλοδέται οἱ καὶ ἀμαλλοδετῆρες 
γράφονται οἱ τὰς ἢ Ο (γράφεται Ο) 158. Νδοὴ συναγωγή: ξήτει ἢ) 16. τοῦ 
διονύσου Ο Νβοὺ Διός: καλλίμαχος σὺ δ᾽ ἐθήσαο μαζὸν αἰγὸς ““μαλϑείης 
υπὰ γρ. οἱ σίδοι φασὶν παραπεπλάσϑαι [1 αὐτὸ] τὸ ὄνομα ἴῃ δβυγ 2) 
117. ἔστι γὰρ Ὁ ἀμαλακιστεία ΠΟ μὴ μαλϑθάσσεσϑαι καὶ ταπεινοῦσϑαι 
"ΣΝ 18. καρτερικὸν τοῦτο γενόμενον Ε 19. οι ἐμυϑολόγησαν: ἔστι 
καὶ παροιμία ἀμαλϑείας κέρας εὐσϑενείας καὶ ὑγιείας ἢ)" 20. ἀμμύξαι Ο 
ἀμαμύξαι Ε 20. 21. συνδεδεμένος Εὶ 21. ἄμμιξις 26 (σετῦ, 2ὺ"υ 
21, 22. καὶ πλεονασμῶ τοῦ ἃ 20ὋΟ 22. Νβοι ᾿Επίχαρμος: ἐν γᾷ καὶ ϑα- 
λάσσα 1)" 28. σαμφὼ Ο διὰ τοῦ ὃ κλίνει αὐτο ἀμαμαξύδος Ο' 1), οὕτω 
μεϑόδιος υπὰ ξήτει Γὔρὺυ 221 σὰ. 24. “μάρρα ᾿' 2ὅ, πλησίον αὐτῆς }ὶ 
παρὰ τὰς αἷμ. Ε Ε 21. μάρπτω μαρπτία καὶ ἀμαρπτία }' 
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καὶ ἐλλείψει τοῦ π ἁμαρτία. ἔνϑεν καὶ μάρτυς ὃ μάρψας καὶ εἰδὼς 

τὸ ἀληϑές. ἢ ἀπαρτία παρὰ τὸ ἀρτῶ. σημαίνει δὲ τὸ ἁρμόξω, πόρρω 
οὖσα τοῦ συνηρμόσϑαι ὃ βούλεται, τῆς ἀπό προϑέσεως τὸ ἄποϑεν 
δηλούσης. 

11) ᾿ἡμάρυγμα καὶ ἀμαρυγάς' σημαίνει δὲ τὰς τῶν ὀφθαλμῶν αν, 
ἐκλάμψεις" σημαίνει δὲ καὶ τὰς τοῦ μετώπου ῥυτίδας. αἵτινες εἴρην- “πὰ Θϑοπυίη. 16 

10 

1Ὁ 

20 

2ὅ 

Ἢ ται διὰ τὸ ἀμαυρόν. ἀλαμπεῖς δὲ καὶ ἀμυδραί. ἢ παρὰ τὸ ἀμάραις 

ἐοικέναι. τουτέστιν ὀχετοῖς. ὡς γὰρ ἐκεῖναι τὸ ὕδωρ. οὕτως καὶ 

αὗται τὸν ἰδρῶτα μετάγουσιν ἐπὶ τὰ παρ᾽ ἑκάτερα μέρη τῆς κεφα- 
λῆς. αἱ δὲ ἐκλάμψεις εἴρηνται παρὰ τὸ μαίρω. τὸ λάμπω. ἐξ οὗ τὸ 
μαρμαίρω καὶ μαρμαρυγή καὶ μάρμαρον. ἀφ᾽ οὗ κύριον ὄνομα ἐκ 
τοῦ μαρῶ μέλλοντος γίνεται Μάρων᾽ ἐξ οὗ μαρύσσω, πλεονασμῷ 
τοῦ ἃ ἀμαρύσσω καὶ ἀμάρυγμα ἢ μαρυγμαὶ ἀμαρυγμὴ καὶ ἀμά- 

φυγμα. 
12) ᾿Δμαρτῇ" σημαίνει τὸ ὁμοῦ καὶ κατὰ τὸ αὐτό. καὶ ὁ μὲν 

᾿Αρίσταρχος χωρὶς τοῦ ἱ λέγει γράφεσϑαι αὐτό, λέγων ὅτι ἀπὸ τοῦ 
ἁμαρτήδην γέγονε κατὰ ἀποκοπήν᾽ ᾧτινι οὐ συνάδουσι τὰ τῆς 
παραδόσεως. ἡ γὰρ παράδοσις σὺν τῷ ἱ οἷδε γράφειν αὐτό. Ἣρῳ- 
διανὸς «δέ φησιν σύνϑετον εἶναι ἀπὸ τοῦ ἅμα καὶ τοῦ ἀρτῶ" καὶ 
γίνεται ἀπὸ ἀμφοτέρων ἐπίρρημα ἁμαρτῇ καὶ ὁμαρτῇ. ἰστέον δὲ 
ὅτε τὰ ἀπὸ δοτικῆς γινόμενα ἐπιρρήματα ἔχουσι τὸ 1, οἷον ταύτῃ. 

5) ᾿“μαρτοεπής᾽ ὁ ἁμαρτάνων ἕν τῷ λέγειν, δ φλύαρος. [ ἀπὸ 
τοῦ ἁμαρτῶ καὶ τοῦ ἔπω, τὸ σημαῖνον τὸ λέγω. 

14) ᾿“μαυρόν᾽ τὸ ἀλαμπὲς καὶ μὴ ὁρώμενον. παρὰ τὸ μαίρω, 
τὸ λάμπω, ἐξ οὗ καὶ μάρμαρον, ὁ μέλλων μαρῶ καὶ πλεονασμῷ τοῦ 
ὕ μαυρῶ, καὶ ἐξ αὐτοῦ ῥηματικὺν ὄνομα μαυρός, καὶ μετὰ τοῦ στε- 
ρητικοῦ ἃ ἁμαυρός. 

15) ᾿“μαϑύνειν᾽ τὸ ἀφανίζειν καὶ κόνιν ποιεῖν, τουτέστι τὸ εἰς 

1. ἔνϑα Εὶ ῶ. ἢ παρὰ τὸ ἀπαρτία παρὰ τὸ 7 ἢ, 8. ἡ πόρρω οὖσα 
ΠΟ 8ἅἃ. ᾧ βούλεται ΕΟ 4. ζήτει ἔργ᾽ 121 ἶπσθυ. ὅ. καὶ ἀμαρυγμὰς 1' 
σημαίνει μὲν ἢ Ο 1. ἀλαμπεῖς γὰρ καὶ 1)1 8. ὀχετοῖς) γρ. ὀχετοῦ Π)' 
γὰρ [6810 1 10. ἐξ οὗ καὶ τὸ μ. Εὶ 11. ἀφ᾽ οὗ καὶ κύριον 2 Ο 
11. 12. ἐκ δὲ τοῦ μαρῷ Εἴ 12. 18. πλεονασμῷ ἃ Ε 18. ἢ ἠμαρυγμαὶ 1 ἢ 
μαρυγμὴ 1 ἢ ἀμαρυγμὴ Ο ναὶ]. αδῃ. 18. 14. Νϑο! ἀμάρυγμα: ξήτει οὕτως 
μεϑόδιος 2) 16. Νβοὺ Ἁμαρτῇ: ἐπίρρημα Π)' 160. χωρὶς [0 ᾽΄ὲ᾽ἐὀ Νοὶ 
αὐτό: καὶ ὀξύνεσϑαι Π)ὶ λέγων] δὲ λὲ 1 λέγει γὰρ “5 6Ο 11. ἁμαρ- 
τηδὸν Ο ᾧτινι ἀριστάρχῳ ἢ) Ο 19. 20. καὶ γογῦ γίνεται ἴομ]ῦ 1 Ο 
40 ἀπὸ ἀμφ. ἐπίρρ. ΓΔ 8}0 Ε' 21. δοτικῆς ὀνόματος γιν. Εὶ ἐπιρρή- 
ματα ἴδ] 2 Εἰ νἹθ]] 61 ομῦ τἹομύϊ. ταύτῃ ἄλλῃ 20 ξήτει ὰρυ 121 2. 
22. ἤγουν νοῦ ὁ φλύαρος ἢ) ' 28. τὸ σημαῖνον 681} 2) Ο ΝΟΣ λέγω: 
ἡ μεταφορὰ ἀπὸ τῶν ἁμαρτανόντων τῆς ὁδοῦ 7)] ῶὅ. ἐξ οὗ] ἀφ᾽’ οὗ "αὶ 
20, ΝὅΟἝΟΒ μαυρῶ: ὡς κλαίω κλαύσω καίω καύσω 1)" φῆμα ὀνοματικὸν Ζ1' 
ὄνομα ῥηματικὸν " 21. Νϑοὰ ἀμαυρός: ξήτει })1 28. καὶ Αἰ ΣᾺΝ ποιεῖν 
δυαβγααϊοχί 221 (Ὁ) Ατὰ Βαπὰ: κατὰ μικρὸν δαπανᾶν καὶ ἄμαϑον καὶ κόνιν 
ποιεῖν 7)] 

Θοηυΐῃ. 

ασμῃιίη. 

Οομυΐη. 
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ἄμαϑον διαλύειν καὶ κόνιν ποιεῖν. παρὰ τὴν ἄμαϑον ἀμαϑύνω. .υπό- 

λιν τὸ πῦρ ἀμαϑύνει"“ (1]. 9, δ93).. 
16) ᾿“μαστρίς᾽ ἡ Ξάνϑου ϑυγάτηρ ἔκτισε πόλιν καὶ ἀφ᾽ ἑαυτῆς 

αὐτὴν ἐκάλεσεν. 

11) ᾿Ζμαραντῶν᾽ ὄρη τῆς Κολχίδος, ἐξ ὧν καταφέρεται ὃ Φᾶσις 5 

ποταμός. 

18) ““μαδρυάδες" νύμφαι. διὰ τὸ ἅμα ταῖς δρυσὶ γεννᾶσθαι. ἢ 

ἐπειδὴ δοκοῦσιν ἅμα ταῖς δρυσὶ φϑείρεσϑαι. 
19) ᾿““μαρτίνους" τὰ ἀπὸ περισπωμένων ῥημάτων γινόμενα ὁνό- 

ματα ἢ διὰ τοῦ ὃ γίνονται, οἷον μισῶ μισογύνης, φιλῶ φιλόϑεος, ἢ 10 

διὰ τοῦ 1, οἷον ἁμαρτῶ ἁμαρτίνους. οἰδῶ Οἰδίπους. 
80) "“μαξα᾽ παρὰ τὸ ἄγω ἄξω ἄξα καὶ ἄμαξα. 

81) ““μάς" ἐκτείνεται κατὰ τὸ τέλος. ἐστὶ τοίνυν ἁμετέρας καὶ 
κατὰ συγκοπὴν ἁμάς. 

82) ᾿“ματροχία: τὸ ἅμα τρέχειν καὶ μὴ ἀπολείπεσθαι, οἷον ὃ 
ὁμοδρομίχ τις οὖσα. τροχοὺς γὰρ τοὺς δρόμους ἔλεγον. ὀξύ- 
νεται δὲ ὡς φυταλιά' ἁματροχία δέ ἐστιν ὃ τύπος καὶ ἡ ἐγχάραξις 
τοῦ τροχοῦ. 

88) ᾿“μᾶν᾽ τὸ ϑερίξειν. παρὰ τὸ ὁμοῦ ἐπισπᾶν, οἷον ἁμασκᾶν. 
84) ᾿“μβλυώττειν. τὸ μὴ ὀξυδερχεῖν. παρὰ τὸ ἀμβλεῖς ἔχειν 30 

τοὺς ὕσσους. 

80) ᾿“μβλῶσαι᾽ τὸ ἀτελὲς βρέφος ἀποβαλεῖν" καὶ τὰ πρὸς τοῦτο 

φάρμακα ἀμβλωϑρίδια καλοῦσιν οἵ ἰατροί. ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν ἀμ- 
πέλων. ὁπότε γὰρ αὗται τοὺς λεγομένους ὀφθαλμοὺς ἀποκαυϑεῖεν 
λέγεται αὐτὰς ἀμβλυώττειν, ἀντὶ τοῦ οὐ τελεσφοροῦσι καρπόν. καὶ 30 

ἐπὶ τῶν γυναικῶν τῶν ἀτελῆ τὰ βρέφη τικτουσῶν λέγεται ἀμβλυώτ- 

1. ΝΟᾺ διαλύειν: καὶ λεπτύνειν ΟἸΠρσΟΒΟΒΟΌΘα 2) Ο 2. τὸ ΕΟ 
δέ τε ἴὰ Βδβυῦ ὴ' 8. 4. 6]. νου μαϑύνειν ) Ο 6. ΝβΟᾺ ποταμός: ξήτει ἢ) 
1. γεϊ. Οοά. ΜΙ ἀεβ. Μαρπυμι. γεννηθῆναι Εἰ γενέσϑαι 6 8. φέ- 
ρεσϑαι ΕΟ, ζήτει ρυ 121 Βίηζα. 9. Ἁμαρτίνα ἢ) Ο, νοτὺ. 21 10. διὰ 
τοῦῦ 1" ΝΈΟΣ μισῶ: μισόκαλος ΟἰπρσοΒοθοῦθη ἢ Οἱ ΝΟΣ φιλόϑεος: 
ἁμαρτῶ ἁμαρτοεπής 2) 11. ἁμαρτίνα Ο Νδοὰ Οἰδίπους : ὁ ἁμαρτάνων 
τοῦ νόος ἢ ὁ ἡμαρτημένος κατὰ τὸν νοῦν ἢ) Ηϊοῦζὰ δὰ οὔοχῃ Ηϑηᾶ τὰ 
ἀπὸ περισπωμένων γινόμενα ἢ τρέπουσι τὸ ὦ εἰς ὃ μικρὸν ὡς μισῶ μισόκαλος 
φιλῶ φιλόθεος ἢ τρέπουσιν εἰς τ οἷον ἁμαρτῶ ἁμαρτίνους οἰδῶ Οἰδίπους ὑψῶ 
ὑψίνους 11 12. Νοὶ ἅμαξα: ξήτει ἢ); 18, ἁμετέρας] ἄμετρας ὁ δαρι- 
κῶς 1)᾽ ὅἀὰ Πδμά. 14. ΝὅἝΟΒ ἁμάς : οἷον ὕμμιν ἔγωγε μαρναμένοισι πέποιϑα 
σαωσέμεναι νέας ἁμάς ἢ)" 16. ᾿ἡματροχία 80 Οοἀά. τρῖ. θη. οἷον 68} ( 
16. ὁμοδρομαῖα Οοἀα. τοὺ. 2) 10. 17. ὀξύνεται ἁματροχιὰ ὡς φυς. ἐστὶ 
δὲ ὁ 1' 11. Νδοὶ φυταλιά: καὶ δασύνεται ἡ ἄρχουσα ἢ), ἁματροχία 
ἔστι δὲ Ο ἢ) (γτοτῦ. 2} ἐστιν ἴ6}ὺ ἢ" 18. Νφοὴ τροχοῦ: ἐπὶ τὴς γῆς Π' 
19. Νδοι ϑερίξειν: παρὰ ἀλκαίῳ τὸ ἀφανίζειν ἢ)" ἀπὸ τοῦ ὁμοῦ 2) Ο Υϑν. 
ἀνασπᾶν Ο ΝΟ} ἁμασπᾶν: τὸ ἅμα καὶ ὑφ᾽ ἕν πολλὰ ἕλκειν ἢ) ζφ[ δ. 4 
βλυώττειν καὶ ἀμβλυωπεῖν ἢ ὀξυδορκεῖν 1᾽ Ε ἢ, μὴ ἀμβλεῖς ἔχειν Ε Ὁ 
21. τῶ ὧπε Εὶ ΝΟ ὅσσους: ξήτει ἢ). 28. οἱ ἴθ 10 γὰαγσ. 94, ὁπόταν 
ΕΈἘ Δ Ο ὕὟαν. ὁπότε 1) 2ῦ. λέγουσιν ἢ) 20. τῆς γυναικὸς τῆς .. τικ- 
τούσης Ο (ἰοὺ γαγ.) 26. 218, 1. ἀμβλυώττειν καὶ κατὰ συγκ. 6} 2' 
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τειν καὶ κατὰ συγκοπὴν ἀμβλώττειν. [ἰ παρὰ τὸ βάλλω βλῶ. ἀμβλω- 
ϑρίδιον ἐκ τοῦ ἀμβλῶ καὶ τοῦ ϑορῶ. τὸ πηδῶ. 

86) μβων" κυρίως τὸ χεῖλος τῆς λοπάδος. παρὰ τὸ ἐν ἀνα- 
βάσει εἶναι, οἷον «πολλῶν ἤδη λοπάδων τοὺς ἄμβωνας περιλείξας““ 

(Ευρ. Ετ. ὅ2 Κ.). λέγονται δὲ καὶ οἷ ὀρεινοὶ καὶ ὑψηλοὶ τόποι. παρὰ 

τὸ βῶ βών καὶ ἀνάβων καὶ κατὰ συγκοπὴν ἄμβων. 

817) ᾿Αμβλύς᾽ ὁ σίδηρος ὃ μὴ ὀξύς. παρὰ τὸ μῶλος, ὅ ἔστιν 
ἐγχρονισμὸς τῆς μάχης. γέγονε μωλύς, ὡς ἵππος ἱππύς, καὶ κατὰ 

στέρησιν ἀμωλύς. ὁ μὴ ἐπὶ μῶλον καὶ πόλεμον ἐπιτήδειος. συγκοπῇ 

καὶ πλεονασμῷ τοῦ β ἀμβλύς. 

88) ᾿Αμβρόσιος: οὗ οὐχ οἷόν τε βροτοῖς ἅψασθαι. ἢ ὃ ὑγρός. 

ὑγρὸς γάρ ἐστιν ὃ ὕπνος. οἷον νήδυμος ἀμφιχυϑείς“ (]]. 14, 243). 
καὶ ἀμβρόσιος οὖν διὰ τοῦτο λέγεται ὃ ὑγρός. τὰ δὲ διὰ τοῦ σιοῦ 
ἅπαντα πλὴν τῶν μετουσιαστικῶν διὰ τοῦ τ γράφονται, διπλάσιος, 

ἀσπάσιος, Ταράσιος, ἀμβρόσιος, διαπρύσιος. ὁμοίως καὶ τὰ ἐπ᾽ 

ἀριϑμοῦ τασσόμενα οἷον διακόσιοι τριακόσιοι. πλὴν τῶν μετου- 

σιαστικῶν" εἶπε διὰ τὸ χρύσειος σταυρός. 
89) ᾿Αμβροσία᾽ ϑεία τροφή. ἧς βροτοὶ οὐ μετέχουσιν, ἢ ἧς οὐχ 

οἷόν τε βροτοὺς ἅψασϑαι. 
90) "μβροτοι᾿ διότι ἀϑάνατοι οἷ ϑεοί" τὸ ἄμοιροι εἷναι βρότου, 

ὅ ἐστιν αἵματος. 
91) ᾿ἀμβρακία᾽ πόλις ᾿Ηπείρου, ἀφ᾽ ἧς ἐκλήϑη ἡ χώρα ᾿4μ- 

βρακία. 

92) ᾿Ζ“μβολιεργός" ἀναβαλλόμενος. 

ὡ. ΝΟ} πηδῶ: ζήτει )Ὡ' ὃ. ΝΟΣ Ἄμβων: γρ. καὶ ἄμβἔη )'΄ 4. παρα- 
λείξας ἢ Ο᾽ παρέλειξας ' παραλείψας 152 περιλείξας 1)1 ὅ. λέγεται Ο 
δὲ [61 52 Ὁ ὀρεινοὶ ἴῃ Βδβὺσ 72) οὐρανοὶ Οὐ καὶ οἱ ὑψηλοὶ ΒΩ Ο 
Νβοὶ τόποι: οἷον ἐπ᾿ οὔρεος ἀμβώνεσσι ἢ) 6. Νδοἢ ἀνάβων: ὡς γηρνῶ γηρυὼν ἢ)' 
καὶ συγκοπῇ 1) ΝΩΟΝ συγκοπὴν: καὶ τροπῇ καὶ ἡ ιβαόμν τοῦ τόνου ΕΗ, 
καὶ τροπῇ τοῦ ν εἰς μαὶ καὶ ἀναβάσει τοῦ τόνου ἢ) Ο 80 ἄμβων: ζήτει [)' 
1. 4. ὁ μὴ ὀξὺς σίδηρος 2) Ο αν. ὃς ἐστιν δ τ. 9. ἀμωλὺς] ἀμβλὺς 1' 
πόλεμον καὶ μῶλον Ε΄ ΕΟ μῶλον καὶ πόλεμον 72)) ἴὰ ἤδβυγ. 10. τοῦ ἃ ΚΕ 
11. ΝΘ. ᾿Δμβρόσιος: ὕπνος υπὰ 8πὶ Βδπὰ θεῖος 2)᾽ 12. Νοὶ οἷον: περὶ δὲ 
χύτο ἀμβρόσιος ὕπνος᾽ καὶ πάλιν 2 Ο 18. διὰ ταῦτα 2)] ΝΟΣ ὑγρός: 
οὕτως ὦρος ὁ δὲ ϑεόγνωστος διὰ διφϑόγγου γράφει τοῦτο. σημαίνει καὶ τὸν εὖ- 
δαίμονα 1 διὰ τοῦ τοῦ 1 14. οἷον νοῦ διπλάσιος 7) 16. Νδοὰ 
διαπρύσιος: ἐφέσιος ἀνάρσιος συρακούσσιος᾽ οὕτως γὰρ ἡρωδιανὸς ἐν τῇ καϑόλου 
διὰ δύο σα γράφει τὸ ὄνομα ἢ) ' ὁμοίως δὲ καὶ 26 10. διακόσιος τρια- 
κόσιος Ο, καὶ καϑεξῆς ἔσο Ὁ Ο ΐῆσθυ. 17. σταυρὸς ἀμβροσία δὲ ϑεία υ. 8. ν. 
6 Νοἢ σταυρός: ζήτει καὶ ἕτερον κανόνα ὄπισϑεν εἰς τὸ ἀμβρακία. προε- 

γράφη γὰρ ἐκεῖ κατὰ λήϑην, ὕπου ἴδε καὶ τὸ σημεῖον τόδε ΟΝ ἢ' νρὶ. 6]. 18. 
19. βροτοῖς ᾿ἰΤ ὀὀἧς βροτοὺς οὐχ οἷόν τε ἄἅψ. 7) 56 ξήτει 2), 20. τὸ 61 
26 τῷ ἢ! 20. 21. ἄμοιροι βρότου ἐστὶν ὅ ἐστιν Εὶ εἶναι ἴδ} ὺ 2 
ζυροίαάρι 1) 21. Νδοὰ αἵματος: ξήτει 1) 22. 28. Νοὴ ᾿ἡμβρακία: 
ἤδη μὲν ποτὶ κόλπον ἐπώνυμον ᾿μβρακιήων ᾿ἡπολλώνιος ἢ) 1 ἴθ ΒΑΒΌΥ, 15 ἀ6Γ 
ἔγᾶβον 6]. ᾿ἡμβολιεργός βἰαπα, νοὶ ον 7 χζὺ πὺῦ ἅτη δηὰ 45 Τωθητηα Θυ δ] θη 
180. 24, ἀμβαλλόμενος εἰς τὸ ἔργον Οὐ 
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98) ᾿“μβολάδην᾽ ἐπίρρημα,. ἐκ τοῦ ἀναβάλλω ἀναβολάδην καὶ 

ἀμβολάδην. 
ο 94) ᾿“μβλυωπία" ἐκ τοῦ ἀμβλύ, ὃ σημαίνει τὸ ἀσϑενές, καὶ τοῦ 

ὥψ, οἱονεὶ ὃ μὴ καϑαρὸν φῶς ἔχων. 
96) ᾿μβατός: ἐκ τοῦ βαίνω βανῶ βέβακα βέβαμαι βέβαται, 

βατός καὶ ἀναβατός. καὶ ἐν συγκοπῇ ἀμβατός. 
096) ᾿Ζ“μέγαρτος" ποτὲ μὲν δηλοῖ τὸ εὐτελὲς καὶ μὴ ἄξιον φϑύό- 

νου. οἷον «ἀμέγαρτε συβῶτα“ (Οἀ. 11, 210)" δηλοῖ δὲ καὶ τὸ πολύ, 
ὡς τὸ πόνον δ᾽ ἀμέγαρτον ὥφελλεν“ (1]. 2, 420). ἐπὶ μὲν τοῦ εὖτε- 

λοῦς κατὰ στέρησιν τοῦ ἃ παρὰ τὸ μεγαίρω, τὸ φϑονῶ, μέγαρον καὶ 
μεγαρτός καὶ ἀμέγαρτος, ὁ μὴ φϑόνου ἄξιος. φϑόνος γὰρ τοῖς εὐτε- 

λέσιν οὐ προσγίνεται. ἐπὶ δὲ τοῦ πολὺ κατ᾽ ἐπίτασιν τοῦ ἃ, ἵν᾽ ἦ 

πολλοῦ φϑόνου ἄξιον. τὰ γὰρ μεγάλα φϑονεῖται. 

2η17) ᾿“μέλγειν᾽ παρὰ τὸ ἅμα ἕλκειν. 

98) ᾿ζμενηνός᾽ παρὰ τὸ μένος ἄμενος, καὶ πλεονασμῷ τῆς νὴ 

συλλαβῆς ἀμενηνός. ἢ παρὰ τὸ μένω μενηνός, ὡς πέτω πετηνός, καὶ 

ἀμενηνός, καὶ ἀμενηνῶ ῥῆμα. 

90) ᾿“μέρδω᾽ κυρίως τὸ στερῶ μέρους. καταχρηστικῶς δὲ καὶ 

ἐπὶ τοῦ στεροῦμαι. ὥσπερ παρὰ τὸ δκαίρω σκαρῶ γίνεται σκαρίξω 

καὶ εἴρω ἐρῶ ἐρίξζω, οὕτως καὶ παρὰ τὸ μείρω μερῶ γίνεται μερίζω 

καὶ κατὰ συγκοπὴν καὶ τροπῇ τοῦ ξ εἰς ὃ μέρδω καὶ μετὰ τοῦ στε- 
ρητικοῦ ἃ ἀμέρδω. παρὰ τὸ μείρω, τὸ μερίξω, γίνεται ὃ μέλλων μερῶ 
καὶ Αἰολικῶς μέρσω, ὡς φϑείρω φϑερῶ φϑέρσω καὶ κείρω κερῶ κέρσω. 

100) “Ἵμένηρ᾽ σημαίνει τὸν παῖδα, παρὰ τὸ μὴ ἔχειν μένος, 

καὶ κλίνεται ἀμένητος. εἰσὶ γάρ τινα εἰς ησ λήγοντα καὶ πρὸ 

τοῦ ἢ ἀμετάβολον ἔχοντα καὶ πρὸ τοῦ ἀμεταβόλου φωνῆεν, μὴ τὸ 

2, ΝΟᾺ ἐβρσλούην: ξήτει 1)1 8. ΝΔΟᾺ ᾿Αμβλυωπία: ἐκ τοῦ ἀμβλυωπός 
πία τοῦτο ἢ' στοῦ ἀμβλὺ ΣΟῪ. 4. Νδοὰὶ ὥψ: ὠπὸς ἢ)" ἔχων φῶς 6, 
ἀλλ᾽ ἀσϑενές ζὰρσὺ 1). ὨϊηΖα. 6. ἐν συγκοπῇ ξο 1} ᾿α ξήτει σι 221 Βΐησα, 
1. ἐντελὲς Εἰ 8. Νϑοι συβῶτα: ἐν τῷ συβωτεῖν ἀνεπιφϑόνητε ἄξιε συφορ- 
βεῖν 1) 9. ὕθον πόνον: γρ. φόνον Ὦϊ δ᾽ ἴδῃ1ῦ 2) Ο, νογυϑββοσὶ ἢ᾽ 
ὄφελλεν ἢ) 10. μέγαρον] μέγαρος (( μεγαρῶ 2 τρὶ]. ἄθῃ. καὶ [68}} 
75Ο 12. ἐπὶ δὲ τοῦ μεγάλου αὶ κατ᾽ ἐπέχτασιν Ε΄ ΕΟ ἐπίτασιν ἴῃ Βδδυν 
21 18. ὁ πολλοῦ φϑ. ἄξιος Ε΄ ἄξιος ἀὰο 2) Οἱ 18. Νοὰ φϑονεῖται: 
ὅϑεν καὶ σοφοκλῆς πρὸς γὰρ τὸν ἔχονθ᾽ ὁ φϑόνος ἔρπει ΠΟ 14. ᾿ἀμέλω 
γὰγ. ᾿ἡμέλγω 2 Ο 10. ἐν πλεονασμῷ Ζ' 11. Νδοὺ ῥῆμα: ξήτει }' 
" να ̓Ἀμέρδω: ἱλιάδος ν΄ ὄσσς δ᾽ ἄμερδεν αὐγὴ χαλκείη ἐστέρισκεν ἡμαύρου 

καὶ [6810 Οἱ γα. 19. ἀπὸ τοῦ σκαίρω 1' Εἰ Ο αν. 920. παρὰ 
τὸ μὰ γίνεται ἴθ} ὺ 2) ΟΥ̓ αν. 21. καὶ συγκοπῇ 7 Ο γεν. 21. 22. καὶ 
μετὰ ὈΪ8 ἀμέρδω ἴδ} Ε' εἰς ὃ ἀμέρδω μετὰ τοῦ στ. ἃ, ἀπὸ δὲ τοῦ μ. ᾿' 
2, παρὰ δὲ τὸ Ἐ 2 Ο αν. μξρ. Σ νεται αἰολικὼς μερῶ καὶ αἰολικῶς μέρσω 
Ο αι. 28. ὡς φϑείρω φϑέρσω ἐκ τοῦ φϑερῶ μέλλοντος καὶ κείρω ὁ Νϑοὰ 
κέρσω: καὶ σπείρω σπερῶ σπέρσω ἢ) Οὗ αι, ΙΘΤΉΒΟΒ καὶ ἀμέρσω 1) 44. ᾿Α4. 
ὁ παῖς παρὰ 06 2δ. Νοὶ ἀμένητος: ὡς ἀμέλητος 2) εἰς οὐ 
Ε1 σ Νεὶὶ λήγοντα: ὑπὲρ δύο συλλαβὰς 2) 1 20. ΝΟ φωνῆεν: γρ. 
καὶ μὴ τὸ ἡ 1) 

ιῷ Ξ 
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ἴ,) μὴ τὸ ὃ, μὴ τὸ ὕ, μὴ τὸ ὦ, ἅτινα διὰ τοῦ τοῦ κλίνονται, οἷον 
Ἐπιάλης ᾿Επιάλητος, Ὑπέρης Ὑπέρητος" ἐστὶ δὲ κύριον ὄνομα᾽ ᾿4κέ- 
λης ᾿Ακέλητος" ἐστὶ δὲ ὄνομα ποταμοῦ" πρόσκειται μὴ ἔχοντα μὴ τὸ 

ῖ, μὴ τὸ ὁ, μὴ τὸ υ, μὴ τὸ ὦ, ἐπειδὴ τὰ τοιαῦτα ἰσοσυλλάβως κλί- 

ψνονται καὶ εἰς οὐ ἔχουσι τὴν γενικήν, 4ἰσχίνης Αἰσχίνου, Μηριόνης 

ΜΜηριόνου, Κερβύνης Κερβύνου, τελώνης τελώνου, ᾿ϊ οὐκ ἀντιστρέ- 

φοντος τοῦ κανόνος. οὐδὲ γὰρ τὰ ἔχοντα πρὸ τοῦ ἢ ἀμετάβολον 

καὶ πρὸ τοῦ ἀμεταβόλου φωνῆεν, μὴ τὸ 1, μὴ τὸ ὃ, μὴ τὸ ὑ, μὴ 
τὸ ὦ, διὰ τοῦ τοῦ κλίνονται. 

101) ᾿“μεύσιμος᾽ ἀμεύω παρὰ τὸ ἅμα καὶ τὸ σεύω, σημαίνει 

ὃὲ τὸ πορεύομαι. ἢ παρὰ τὸ νεύω νεύσιμος καὶ ἀνεύσιμος, τοῦ α 

ἢ τὸ ὁμοῦ ἢ πλεονασμὸν δηλοῦντος, τροπῇ τοῦ ν εἰς μὶ ἀμεύσιμος. 
102) ᾿“μείλικτος" ἐκ τοῦ μειλίσσω. 
108) ᾿“μεινίας" ἀμείνων, ἀμείνονος ἀμεινονίας καὶ ᾿Δμεινίας. ἢ 

παρὰ τὸ μένος μενίας καὶ ἀμενίας κατὰ στέρησιν, οἱονεὶ ὃ ἀπρόϑυ- 
μος καὶ ἀόργητος. 

104) ᾿“μείνων' παρὰ τὸ μείων ἀμείων καὶ πλεονασμῷ τοῦ ν 
ἀμείνων, οἷονεὶ ὁ μὴ ἐλάσσων τινός. ἢ παρὰ τὸ μένω γέγονεν ἀμέ- 
νῶν καὶ πλεονασμῷ τοῦ 1: ἀμείνων, τουτέστιν ὃ μὴ μένων, ἀλλ᾽ ὑπὸ 

πάντων αἰρόμενος. τὸν γὰρ κρείττονα πάντες αἴρουσιν. 

105) ᾿ἀμείδητος᾽ ,(ᾧν ἐν ἀμειδήτους ἁγίας ηὐλίζετο νύχτας“ 
(Αρο]1]. 2, 908). τὰς φρικτάς, ἐν αἷς (οὐκ ἔστι) μειδιᾶσαι οὐδὲ 
γελάσαι. ἢ ὅτι φοβεραί εἰσι καὶ σκοτειναί. ἁγίας δὲ τὰς ἁγνάς, διὰ 

τὸ ἐν αὐταὶς ἄγεσϑαι τὰ μυστήρια. [[ ἐκ τοῦ μειδῶ ἢ μειδιῶ. 

106) ᾿ἡμήρυτον᾽ τὸ ἀτέλεστον. ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν ἀπὸ τῶν 
ἐρίων μηρυμάτων μήρυτον καὶ ἀμήρυτον. 

1017) μη τὸ γεωργικὸν ἢ οἰκοδομικὸν ἐργαλεῖον. παρὰ τὸ 

2, 8. ἀκέλης ποταμὸς ἀκέλητος᾽" πρόσκειται ἢ Ο ὃ. 4. μὴ τὸ ὃ μὴ τὸ ἴ 
ΗΕ γρ. καὶ μὴ τὸ ἢ 2) 4 ἐπειδὴ) ἐπεὶ 1} Ἴ. γὰρ ἴ6}8Ὁ Ε΄ ἀμετα- 
βολα ΒΕ. Ο 8. πρὸ τῶν ἀμεταβόλων φωνήεντα 7 δ΄ . 9. ΝΟἢ τὸ ὦ: 
γρ. καὶ μὴ τὸ ἢ ἢ) ΝΟ κλίνονται: οὕτως ὁ χοιροβοσκὸς εἰς ε΄ κανόνα 
τῶν ἀρσενικῶν 1)] 10. ᾿Μμεύσιμος ἴθ} Ε΄ ᾿Δμεύσιμος (-σινος ()) παρὰ 
τὸ ἀμεύω ἀμεύσω (ἘΙΘΥΠΔΟΒ τὸ πορεύομαι 1) ὃ) τοῦτο δὲ παρὰ 26 σεύω τὸ 
σημαῖνον τὸ πορεύομαι (ἡ σεύω τ. σημ. τὸ ὁρμῶ 7) (ὁρμῶ ἴῃ Βαβυς 25) 
11. νεύω νεύσω νεύσιμος ἢ) Ο 12. Νοὶ ἀμεύσιμος: ζήτει ἢ)" 18. ΝΟ 
μειλίσσω: ζήτει 1) 14, ΝΟΣ καὶ ᾿“μεινίας: ὄνομα κύριον ἢ] 1δ. παρὰ 
τὸ μένω ὁ Ναοὶ στέρησιν: καὶ ἀμεινίας 1) (΄ ν᾽] οῦ πος 16. ΝΒ6Ὰ 
ἀόργητος: πλεονασμῷ τοῦ τ ΚΕ, οὕτω μεϑόδιος καὶ χοιροβοσκός ' 17. ἀμείων 
ἴθ }ῦὺ 2 2) Ο γατ., παρὰ τὸ μείων ἴθ] δ΄. ΝΟ. μείων: τοῦτο παρὰ τὸ 
μερίων ἀποβολῇ τοῦ καὶ συναιρέσει μείων καὶ ἀμείων ἢ)" ἐν πλεονασμῷ 
Ε 19. ἐν πλεονασμῷ 1' 20. αἱρούμενος }᾽ Ε ΝΟΣ αἴρουσιν: ξήτει 

1 21. Ναοὶ ᾿Αμείδητος: ἃ ὦ ἢ' ᾿ ἀμειδήδους Ο (Ὁ) ἁγίαις Τ᾽ 22. ἐν 
αἷς μειδιάσαι ἢ γελάσαι οὐκ ἦν 6 94. ἢ μείδω Ε 7) Ο ἐκ τοῦ μειδιῶ ἢ 
ἐκ τοῦ μειδῶ }᾽ τρφὶ). ἀυάϊδπ. 6]. 84. 21. οἰκοδομητικὸν ΕΚ 
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ἅμα γέγονεν ἄμη, τὸ ἅμα καὶ ὑφ᾽ ἕν ἕλκον πολλά. δύναται δὲ καὶ 

παρὰ τὸ ἀμᾶν, ὅ ἐστι κόπτειν. 
108) ᾿“μᾶν᾽ τὺ ϑερίξειν. παρὰ τὸ ἅμα ἀμῶ, τὸ ἅμα καὶ ὑφ᾽ ἕν 

πολλὰ ἕλκω. 
100) "ἥμης" ποιός τις πλακοῦς. ᾿'ἀριστοφάνης οἄμητα προέ- 

πεμψεν ἡμῖν τουτονί“ (Ρ]υΐ. 9990. ἀπὸ τοῦ ἐξαμᾶσϑαι αὐτὸν 

σπουδαίως ὑφ᾽ ἡδονῆς ὡς μέλιτι καταρδόμενον. ἢ παρὰ τὺ πολλῶν 
ἅμα εἰς αὐτὸν ἀναγομένων καὶ ἐμβαλλομένων εἰς τὴν κατασκευὴν αὐτοῦ. 

110) ᾿“μίς᾽ τὸ οὐροδόχον ἀγγεῖον. παρὰ τὸ ὀμιχῶ, τὸ οὐρῶ. 

παρὰ τὸ ὀμιχεῖν οὖν ὀμίς καὶ ἀμίς. ἢ παρὰ τὸ ἄμη ἀμίς, ὡς σκάφη 

σχαφίς. 

111) ᾿“μίσαλλος᾽ οἷον ἀμίδαλλοί τοι γέροντες“ (ΚΑ4]11πι. ΕἾ. 
8η. 11). κατ᾽ ἔνδειαν τοῦ γ. ἀμίσγαλλος, ὃ δυσάρεστος, ὁ μὴ ἄλλῳ 

μιόσγόμενος. 

112) ᾿“μίστυλλον: τὸ μὴ κεκομμένον. παρὰ τὸ μιστύλλω 

ἀμίστυλλον. τὸ δὲ μιστύλλω παρὰ τὺ μεῖον καὶ τὸ τίλλω, τὸ κόπτω. 

118) ᾿ψμιχϑαλόεσσαν᾽ σημαίνει τὴν ϑάλασσαν τὴν ἀπρόσμικτον 

οὖσαν τῇ γῇ διὰ τὸ μὴ ἔχειν λιμένα. γέγονε δὲ παρὰ τὸ ἄμικτος 

ἀμικτόεις, ὡς βροτός βροτόεις, καὶ τροπῇ τοῦ κ εἰς χ ἀμιχϑόεις, τὸ 

ϑηλυχὸν ἀμιχϑόεσσα, ὡς αὐδήεις αὐδήεσσα. καὶ πλεονασμῷ τῆς αλ.: 
συλλαβῆς ἀμιχϑαλόεδσα. 

114) ᾿μναμοι᾽ οἵ ἀπόγονοι. οἷ γὰρ τῶν ἀμνῶν ἀμνοὶ ἄμναμοι 
λέγονται. 

115) ᾿“μνίον" τὸ αἱμοδόχον ἀγγεῖον. παρὰ τὸ αἷμα αἰμνίον καὶ 

ἀμνίον. 

110) ᾿μνοί, τὰ πρόβατα, μάλιστα τὰ μικρά. παρὰ τὸ μένος 
ἄμενος καὶ κατὰ συγκοπὴν ἀμνός, οἱονεὶ ὁ ἀδύνατος" καὶ παρώνυμον 

ὑποχοριστικὸν ἀμνίς. ἢ παρὰ τὸ μνοῦς, ὅπερ σημαίνει τὴν ἐκ γενε- 

1. ἄμη καὶ τὸ ἄμα Ο ἕλκων πολλῶν Εὶ ἢ, ὅ ἐστι κόπτειν ἀμᾶν 
γὰρ τὸ ϑερίξειν Ὁ. 858:ὁᾧ Κ. 7606 8. 4. καὶ ὑφ᾽ ἕν π. ἔ. ἴ6}ὺ ᾿α 4. ἕλκον 1" 
ζήτει ἢ) Ἴ. σπουδαίως] μετὰ σπουδὴς “Ε καταρδευόμενον ὁ 8. ἀνα- 
γομένων εἰς αὐτὸν 1) 6 11. ΝΟΣ σκαφίς: ξήτει )5'Ὶ Ατὰ Βιαπὰ ἀμὶς ὁμοῦ 
καὶ κύπελλον ἐκ τῆς αὐτῆς ὑέλλου 1)1 (Ὁ) 12. τοι]ῇ τε ," 2) 18. μὴ 
ἄλλα Εὶ Νδ6}}) μισγόμενος: ἢ ἑτεροῖον καὶ ἐξηλλαγμένον Π)1 11. ᾿άμ. 
τὴν θάλασσαν λέγει τὴν οὔὐσαν ἀπρόσμικτον )6Ὁ 18. Νδοὶ λιμένα: οἷον 
καὶ λῆμνον ἀμιχϑαλόεσσαν 1). 20. ὡς αἰϑαλόεις αἰϑαλόεσσα καὶ αὐδήεις 
αὐδήεσσα καὶ παιπαλόεις παιπαλόεσσα 7) Ο 21. ΝΟ ἀμιχϑαλόεσσα: ἢ διὰ 
τὸ τῶν οἰκούντων ἀπρόσιτον καὶ ἀνήμερον ὥς ῴησιν ὅμηρος οἴχεται εἰς λῆμνον 
μετὰ σίντιας ἀριοφώνους. οὕτως ᾧρίων. ἢ ἀπρόσιτος καὶ ἀμιγὴς διὰ τὸ τοὺς ἕνοι- 
κοῦντας πειρατὰς εἶναι ἢ)ὶ 28. Νοὶ λέγονται: ζήτει 7)1 96. Νοὶ 
ἀμνίον: ξήτει ἢ) 26. ἡἡμνός Οοἀά. τὸ πρόβατον μάλιστα τὸ μικρὸν 2) Ο 
γογΌ. ζὰ ᾿μνὸς καὶ ἀμνὶς τὰ πρόβατα μάλιστα τὰ μικρὰ υπὰ ἃτῃ Ηδπὰ ὁ ἁπαλὸς 
καὶ τρυφερὸς ΠῚ ΝΑΟῚ μένος: μετὰ τοῦ στερητικοῦ ἃ 1)Ϊἷ 21. καὶ 
συγκοπῇ 1) Ο καὶ ἐν συγκοπῇ 1 ὁ ἴθειῦὺ 1.72) Ο 98, ὕπερ) ὃ Ε20Ο 

28. 217, 1. γενετῆς) ἴῃ Γ᾽ νοτκ]θοὺ γενετῆς 7) Ο 
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τῆς μαλθακὴν αὐτοῦ τρίχα, ἐξ οὗ μνούδην, γίνεται ἀμνός, οἷονεὶ ὃ 
ἐστερημένος τῶν νηπίων τριχῶν. 

Αὐβ ἄθιῃὴ ναϊΐογθη γ᾽ δα ἀ68 Ργο θϑυϊ οκοϑ μ6 00 16} ΠῸΥ ΠΟΘ 
6] Ζ6]Π6 (]Ἰοββθη ΠΘΥΒΒ. 

121) ᾿“μπεχόνη᾽ ἰστέον ὅτι ἡ ἀμφί πρόϑεσις λέγεται καὶ ἀμπί ΣΟϑναία. 100 
παρὰ τοῖς Αἰολεῦσιν, οἷον ἀμπεχόνη ἡ ἀμπίσχουσα᾽ ἐκ τοῦ ἔχω ἴσχω. νὰ 

ἀμπεχόνη δὲ λέγεται περιβόλαιον ἱματίου ἤγουν πάλλιον. ««καὶ γὰρ 

ἦν αὐτῇ ἱμάτια καὶ περίξωμά τε καὶ ἀμπεχόνια δύο“. 
128) μπαυμα' ἀνάπαυμα καὶ κατὰ συγκοπὴν ἄμπαυμα. Θϑπυΐῃ, 10] 

129) ᾿μπνύνθη" ἀναπνύω. ἀναπνύσω, ἀνέπνυκα, ἀνέπνυμαι. θοιυιπ. 10: 

ἀνεπνύϑη., καὶ πλεονασμῷ τοῦ ν καὶ συγκοπῇ ἀμπνύνϑη ὡς τὸ ἀρτύνϑη. 

180) ᾿Ζ“μπείραντες" διαπείραντες᾽ ἐκ τοῦ πείρω. τὸ κεντῶ. Θϑπαίΐῃ. 108 

138) ᾿“μορραίων" ὄνομα ἔϑνους. ὃ ᾿ἡμορραῖος τοῦ ᾿“μορραίου. Ουᾶϊαι. 110 

ἐπὶ δὲ τοῦ τόπου, οἷον τὸ ᾿Δμώριον, διὰ τοῦ ὦ μεγάλου καὶ ἑνὸς ρ. 
180) ᾿“μπλάκημα' ἐκ τοῦ πλέκω πλακῶ πλάκημα καὶ ἀμπλά- γεὶ. Θοπαίῃ, 110 

κημα. ἢ παρὰ τὸ ἀναπλέκεσϑαι ἡμᾶς. πον 
149) ᾿ἀμφασίαν᾽ τὴν ἀφωνίαν. [[ ἐκ τοῦ φημὶ φήσω πέφηκα θοπαίη. 138 

πέφησμαι πέφησαι φάσις καὶ ἀφασία καὶ πλεονασμῷ τοῦ μ διὰ {τὴν 
τραχύτητα ἀμφασία. 

152) ἄμφηκες" ἀπὸ τοῦ ἥκω, τὸ ἔρχομαι, ἠκής καὶ ἀμφήκης, τὸ ναὶ. Θοπαίπ. 138 
οὐδέτερον ἄμφηκες. 

151) ᾿“μφίβασις" ὑπερμάχησις. κυρίως ἡ περὶ τοῦ νεκροῦ μάχη. ΘΡΘΒΙΒ ΤΙ 
περιβάντες γὰρ τὸν νεκρὸν ἀγωνίζονται. 

160) ᾿“μφιέννυται" παρὰ τὸ ἕω. τὸ ἐνδύομαι, πλεονασμῷ τοῦ ΠΡΕΒΙΒ ἰρθι 
᾿ ναἱ]. Μδμη. 90, 

ν ἕνω ἑννύω εἴνυτο. χαὶ ἐπεὶ ἔϑος ἔχουσιν οἵ Αἰολεῖς τὸ ἴ πρὸς 
τὸ ἐπιφερόμενον σύμφωνον τρέπειν, οἷον φϑείρω φϑέρρω, τὸν αὐ- 

τὸν τρόπον τρέπεται τὸ ἱ εἰς τὸ ν καὶ γίνεται ἐννύω καὶ ἀμφιεννύω 
καὶ ἐξ αὐτοῦ παράγωγον ἀμφιέννυμι, τὸ παϑητικὸν ἀμφιέννυμαι. 

1. μαλακὴν ΩΟ οἱονεὶ ἴ6} 5 3. Ναοὴ τριχῶν: οὕτως μεϑόδιος ἢ). 
ὃ. παρ᾽ αἰολεῦσι Εἰ 1. δὲ 61 2) περιβολὴ ΠΟ ὃ. περιξζώματα καὶ Καὶ 
Νοὺ δύο: ἤγουν λεπτὰ περιβλήματα 11 ὃ. καὶ συγκοπῇ ἢ) Ο καὶ κατὰ 
συγκ. 68} "αὶ 10. μπνύϑη δαγ. ΝΘΟῚ “μπνύνϑη: ἀνέπνευσεν ἀνεζω- 
πυρήϑη ἠγέρϑη 1) 11. ἀνεπνύνθην ἀνεπνύνϑη 7 Ο ἀνεπνύϑην ἀνεπνύϑη 
21 ἐν πλ. απὰ ἐν συγκοπῇ 1" ἀμπνύϑη δϑτ. 12. ἐκ τοῦ [6 }}0 2} 
διαπείραντες) κεντήσαντες Εὶ ᾿ἐάμπ. (καὶ ὰγ.) ἀναπείραντες καὶ διαπείραν- 
τες. ἀπὸ τῆς ἀνὰ προθέσεως καὶ τοῦ πείρω τὸ κεντῶ κατὰ συγκοπήν. ἢ Οἱ αν. 
13. 14. Νὰ! ΟἹ. μπελος 18. ἡμορραῖοι 2) Ο ὄνομα ἔϑνους ἴδ]0 Εἰ 
Νδοὴ ἔϑνους: τὸν σηὼν βασιλέα τῶν ἀμορραίων ἢ (Οἱ 16. ᾿ἡμπλακήματα 
ἢ) Ο, Βίογτα τὰ ἁμαρτήματα 7). 16. Νοῖ ἡμᾶς: ἀπὸ μεταφορᾶς τῆς 
σχοίνου 7) 11. ΝΟ ἀφωνίαν: καὶ ἔκπληξιν 7)1 18. πέφημαι Εἰ ἢ Ο 
πέφησαι ἴθ] 2 Εὶ 18. 19. καὶ πλεονασμῷ Ὀ18 ἀμφασία [61 5 2 Ο 
“1. ΝΟ ἄμφηκες: ξήτει ἢ) 28. γὰρ] γοῦν 1' ΝΟ. ἀγωνίζονται: 
ὑπὲρ τοῦ σωϑῆναι 2)" 9ὅ. ἑννύω] ἐνύω ἕνυμι ' ἐνύω 7) ατ. παράγωγον 
ἐἑνύω 2) καὶ εἰνύτω γι. 26. ΝΟ} φϑέρρω: εἴρω ἔρρω 7)', γείνω γέννω 
χτείνω κτέννω, ὡς τὸ ἱερουσαλὴμ ἱερουσαλὴμ (610 τ.) ἡ ἀποκτέννουσα τοὺς προ- 
φήτας ΠΟΥ. 21. τρέπει (ρἀά γαγ. τρέπεται 7). εἰςν ὴ75Ο 248. Νβοὴ 
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112) ᾿ἀμφικτύονες" οἷ περιοικοῦντες. τὸ γὰρ χτίσαι ἐπὶ τοῦ 
οἰκῆσαι ἔλαβον οἵ παλαιοί, Ὅμηρος «ἐυκτίμενον πτολίεϑρον““ (1]. 
2. δ01). ἐστὶν οὖν οἰκίξω., οἰκίσω, οἰκιών καὶ οἰκτιών κατὰ πλεο- 

νασμὸν τοῦ τι καὶ μετὰ τῆς ἀμφί ἀμφικτύων τροπῇ τοῦ ἱ εἰς τ. 

110) ᾿“μφιρεφέα" τὴν τῶν βελῶν ϑήκην. συνετέθη ὃὲ ἀπὸ τοῦ 
ἐρέφω, τοῦ σημαίνοντος τὸ σκέπω. καὶ τῆς ἀμφί. 

118) ᾿φμφίων" ὄνομα κύριον. ἀπὸ τῆς ἀμφί προϑέσεως καὶ τῆς 
ἰών μετοχῆς γέγονεν ἀμφιιών καὶ κράδει τῶν δύο τι εἰς τ μακρὸν 

᾿μφίων. ἢ παρὰ τὴν ἀμφί πρόϑεσιν κατὰ παραγωγήν, καὶ ἐξέτεινε 

τὸ ἱ ποιητικῶς ὥσπερ τὸ Ἰξίων καὶ 4Δολίων. [ τὰ ὃὲ διὰ τοῦ τῶν 
βαρύτονα τρέποντα τὸ ὦ εἰς ὃ ἕν τῇ γενικῇ τρισύλλαβα, εἴτε κύρια 

εἶτε μή, ἀποστρέφονται τὴν εἰ δίφϑογγον κατὰ τὴν παραλήγουσαν, 

οἷον Ζολίονος, Ἰξίονος, ᾿Αμφίονος. βελτίονος, ταχίονος, βραδίονος, 

διπλασίονος. πρόσκειται κύρια διὰ τὸ ᾿“τρείων Καδμείων. ταῦτα γὰρ 

καὶ βαρύτονά εἰσι καὶ φυλάττουσι τὸ ὦ ἐν τῇ γενικῇ,. ἀλλ᾽ οὐκ 
ἀντίκεινται. τὸ μὲν γὰρ ᾿Ατρείων πατρωνυμικόν ἐστιν. τὸ δὲ 
Καδμείων ἐϑνικόν. πρόσκειται βαρύτονα διὰ τὸ Καρνειών Καρνειῶ- 

νος. τοῦτο γὰρ κύριόν ἐστιν ὄνομα [πόλεως] καὶ φυλάττει τὸ ὦ ἐν 

τῇ παραληγούσῃ. ἀλλ᾽ οὐκ ἀντίκειται. ὅτι οὐκ ἐστὶ βαρύτονον. τὸ 

ρίων ἀπὸ φύσει μακρᾶς ἀρχόμενον συλλαβῆς ἔχει καὶ τὴν παρα- 

λήγουσαν ποιητικῶς ἐκτεινομένην. 
119) Ἄμφιος" οὐ γέγονεν ἀπὸ τοῦ ἀμφίων τὸ ᾿ἄμφιος, ἀλλὰ 

παρὰ τὴν ἀμφί πρόϑεσιν "ἥμφιος, ἐκτάσεως γινομένης ποιητικῆς, 

ὥσπερ παρὰ τὴν ὑπό πρόϑεσιν γίνεται Ὕπιος ὁ Ζεύς" ἐστὶ δὲ 

ὄνομα ποταμοῦ καὶ πόλεως᾽ καὶ παρὰ τὴν ἀνά ΄Ἄνιος καὶ παρὰ τὴν 
ἀντί ἀντίος. [ καὶ ὥφειλε προπαροξύνεσϑαι ὡς τὸ ᾽Ἄνιος καὶ τὰ 

ἀμφιέννυμαι: ἣ ὥσπερ ἀπὸ τοῦ τίω τὸ ἀνταποδίδωμι τίνω τιννύω καὶ τίννυωι 
ἰγρη σβέω σβένω σβεννύω καὶ σβέννυμι οἰηροθομα)ιοῦ 22} ΟἹ αγ.) οὕτως ἕω ἔνω 
ννύω καὶ ἔννυμι καὶ ἀμφιέννυμι Ὁ Ο τ. 9, ὡς νοῦ Ὅμηρος 2)" ΝΟΣ 

πτολίεθρον: καὶ ἐυκτιμένην κατ᾽ ἀλωὴν ἢ)! 8. καὶ [6810 2 Ὁ οἰκιών 
Το} ὁ ὃ. 4. πλεονασμῶ τοῦ τ Ε΄ 4, ΝβΟᾺ τοῦ τ: καὶ ἀφαιρέσει τῆς 
ὧοἐ συλλαβῆς 2 Ὁ τροπῇ] τραπέντος 6 ΝΆΟΒ τοῦ ὕ: καὶ κλίνεται 
ἀμφικτυόνος γράφεται δὲ καὶ περικτυὼν Π) Ο᾽, Βιογαυ ἔστι δὲ συνέδριον ᾿Ε1- 
ληνικὸν (ὁ ἀμφικτυὼν ἴἄροπ 1) Ο᾽ 20) συναγόμενον ἐν ϑερμοπύλαις Εὶ ἢ Ὁ, 
ΒΙοσϑυ οὕτως ὦρος δ' ὅ. ᾿ἀμφηρεφέα Ε' νρὶ]. ἄθπ. 6. ὃ σημαίνει τὸ σκέπω 
ΒΕ) Ο Ναν. Νϑοῦ ἀμφί: ἤγουν τὴν το να δὲν ἐσκεπασμένην ἢ πάντη 
ἰσχυράν 1)" Ἵ. ᾿Δμφίων᾽ ζήτει καὶ εἰς τὸ β΄ βιβλίον ἢ) ἀπὸ δὲ τῆς Κ 
8. τοῦ ἰὼν (μετοχῆς 68} “ὦ . γίνεται ἀμφιιὼν Ε΄ ἢ Ο 9. γίνεται ἀμφίων 
ΕΡΟ 10. δὲ ἴδ} Ὁ 11. βαρύτονα τρισύλλαβα Ὁ βαρύτονα τρισύλλαβα 
βαρύτονα Ο τρισύλλαβα ἔθ] ῦ πϑοὴ γενικῇ ΠΟ 13. δίφϑογγον 2)106, 6}}0} ΒΕ} 
18. Δολίων “ολίονος, ᾿Ιξίων ᾿Ιξίονος α. 8. χ. ἢ)" 18. 14. ΝΑΟῚ διπλασίονος: 
καλλίονος 2 ΟὉΟ 14. Ν4ΟᾺῚ ᾿ἡτρείων: Πηλείων Ὁ 14, 1δ. καὶ πϑοῖ γὰρ 
ἴδ} 206 16. Ναοῦ ἐστιν: ὡσαύτως καὶ τὸ Πηλείων ἢ Ο 18. φυλάσσει 
Πσ 20. ἀπὸ τῆς φύσει 7 Ὁ συλλαβῆς ἴ6}ὺ}ὺ 1 17. 21. ΝΟῺ ἐκχτει- 
μομένην: ξήτει ἢ) 2, τὸ τοῦ Ἄμφιος {6} 0} 2 ΟὉΟ ᾿φΦ4, ἀλλ᾽ ὥσπερ ΒΕ 
ὁ ἴθ] Ο Ζεὺς τὸ αὐτὸ ἐστὶ δὲ (καὶ 6) ὄνομα καὶ (καὶ [6}} Ο) 96 
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λοιπά" ἀλλ᾽ ἐπεκράτησε παροξύνεσϑαι. τὰ δὲ διὰ τοῦ φιοσ κα- 
ϑαρὰ ἀπὸ ἀπτώτων μὴ ἀπὸ τῶν εἰς εὐῶ ῥημάτων ὄντα προπαροξύ- 

νονταῖ. οἷον ἶφι ἴφιος, γνάμπτω γνάμφιος καὶ γόμφιος, δι’ οὗ γνάμπτε- 

ται καὶ κάμπτεται ἡ τροφή. πρόδκχειται μὴ ἀπὸ τῶν εἰς ευῶ ῥημά- 
τῶν διὰ τὸ νυμφεύω νυμφίος. 

180) ἀμφίπολος" ϑεραπαινίς. παρὰ τὴν ἀμφί πρόϑεσιν καὶ τὸ 
πολῶ. || τὸ ἀναστρέφομαι. τὰ δὲ παρὰ τὸ πολῶ καὶ χέω μὴ μετὰ 
προϑέσεων συντιϑέμενα πρὸ μιᾶς ἔχουσι τὸν τόνον, οἷον οἰωνο- 
πόλος, ὀνειροπόλος, οἰοπόλος, οἰνοχόος. τὰ δὲ μετὰ προϑέσεων προ- 
παροξύνονται, οἷον ἀμφίπολος, πρόσπολος. 

187) ἄμφω" τὸ ἄμφω δύο ϑεματικά εἰσι, τουτέστιν οὐκ ἐγέ- 

νοντο ἀπὸ ἑνικῶν, ἐπεὶ τὸ σημαινόμενον κωλύει. πῶς γὰρ καὶ ὃ δύο 

ἀριϑμὸς ἐν ἑνικῷ δύναται ϑεωρεῖσϑαι ἀριϑμῷ; || διαφέρει δὲ τὸ 
ἄμφω τοῦ δύο, ὅτι τὸ μὲν δύο πρώτην γνῶσιν τίϑησι τοῦ ἀριϑμοῦ, 

τὸ ὃὲ ἄμφω ἀναφορὰν ὑπισχνεῖται δυάδος. ὥστε ὕπερ ἐστὶν οἱ δύο, 
τοῦτό ἐστιν ἄμφω. διὰ τοῦτο τὸ δύο λαμβάνει ἄρϑρου παράϑεσιν, 

οἵ δύο τῶν δύο, τὸ ὃὲ ἄμφω οὐ λαμβάνει" οὐδὲ γὰρ λέγομεν οἵ 
ἄμφω" ἤδη γὰρ τὴν ἀναφορὰν ἔχει. παρὰ τὸ ἄμφω ἀμφότερος, οἷον 

νἀμφότεροι μέμασαν“ (11. 1, 8) ρἀμφοτέροισι δ᾽ ἀρήγετε“ (1]. 20, 25), 
εἶτα δυϊκὸν ἀμφοτέρω καὶ κατὰ συγχοπὴν ἄμφω, κατ᾽ ἔχτασιν τοῦ 
Ὁ εἰς ὥ. διὰ τοῦτο οὖν εἶπον, ὅτι ἀπὸ τοῦ δευτέρου τὸ πρῶτον 
ϑέλει. ἀμφοτέρω γὰρ καὶ συγκοπῇ ἄμφω. 

Αι ἀἴοβοπι Ῥγοροϑυοι οΥριθοῦ 816}, γγ]θ ἋΘΓ 98οΒ ΚΌΠαΙρΘ [ω686Γ 
γγΟὮ] ὈσΙΘΙΐβ σοβοῆθῃ δδΐ, Ζυμϑοηϑὺ τηϊὺ ΔΌΒο θυ Θ᾽ ΟΠ γμ δ, ΟΒΘΥ 

ἀϊ6 οὑγιμο!ορΊβομθη (ἀ]Οββθὴ 468 Βοροηδηηΐθῃ ΖΟΠΒΓΘΒ - ΘΧΊ ΟΠ ΟΟΘΥ 

ὥ. 8. προπαροξύνονται (-εται 2) πδοἢὴ χκαϑαρὰ η6, ἴθμια ΒΕ 3. Νβοὴ 
ἴφιος: ῦὅϑεν καὶ ἱφιο ἣἢλα ) δα 8.4. γνάπτω υπὰ γνάπτεται Ο 6.7. καὶ 
τοῦ πολῶ Καὶ Δ0ἢ ἀναστρέφομαι: ἡ παρὰ τὴν δέσποιναν ἀναστρεφομένη 
Π' ὃ. πδδίν Οοἀά. αν. συντεϑειμένα Εὶ ἢ Ο αν. 9. οἶνο- 
χόος χουσοχόος 1) Ο ναι. προϑέσεως Ο αν. 10. ΝΟ πρόσπολος: 
πρόχοος ΠῚ 11. καὶ δύω 6" αν. τουτέστι) γρ. διότι Π)1 11. 12. ἐγέ- 
ψνετο Κϑυ. 12, 18. ὁ δύο (δύω Οἱ αν. σχὶθ τῃθ]80) ἀριϑμηϑῇ εἰ ἐν ἕν. ἢ Ο αν. 

18. ΝΟ ἀριθμῷ: σημαίνει δὲ ἄμφω τὸ ἀμφοτέρους ὡς τὸ ἄμφω ἐμὴ φῇ ϑυμῷ. 
ἀπὸ τοῦ β΄ τὸ α΄ διδάξω. τί δέ ἐστιν ἀπὸ τοῦ β΄ τὸ α΄ διδάξω ἐπειδὴ τὸ ἄμφω 
ϑέμα ἐστὶν ὡς τὸ δύο Π' 14. πρώτην Ὠ' πρὸς τὴν 1" Εἰ Ο ατ. τίϑεται 
σ͵ γασ. 16. ὄπερ)] ὥσπερ ΙΕ 18. Νἧοὶ ἔχει: πρῶτον οὖν ἐστὶ ἢ] 19. ΝΆΘΣ 
μέμασαν: πολεμίξειν 1). ἀρήγ εται γδγ. 20. καὶ συγκοπῇ ΕΞἝἙ δ320--Ω2. κατ᾽ 
ἔχτασιν Ὁ18 ἄμφω ἔϑΗ] γἃγ. 21. οὖν 1} 5 22. 22. διδάξω 121 ἴὰ Βδϑυτ. 
καὶ ΓΕ, εἶτα ΠΤ)" ἴῃ Βδβὺσ κατὰ συγκοπὴν ἢ ἄμφω δυβταά!ϊοχὺ 
2)., ἀαγᾶθον καὶ ἐκτάσει ἄμφω. οὕτω ἡρωδιανὸς ἐν τῷ περὶ παϑῶν. τὸ γὰρ 
ἀμφότεροι κατηγορεῖ τῶν ἐγνωσμένων διὰ τῶν προκειμένων ᾿ᾶν λέγει γὰρ ἔκ- 
τορα καὶ ἀλέξανδρον. ξήτει 

Οομυΐπ. 179 

Ουάέδῃ. 908 
(νυ αἹ. Μά στι. 98, 94) 

Θσπάΐαη. 9.25 

Ουάΐαη. 996 

Θομυΐῃ. 179 
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Τι ππδηπἸϑηιπι 1) βύβιησαθη, ἀθββθη ΖΒ θμμδηρ ταῦ ἄθιη Εὐγτηο]. 
ομαϊπυπι βόβοη ΜΊΠ]ΟΥ Ὀθιπουϊὺ σὰ ΒΑΌΘη 80 Π 6] ηὐ. 

ομ ἄδθῃ ογβίθῃ 60 ΟἼ]οββθὴ 4685 ϑϑ'υιηθομ, ψ ῖομῃ6 ἀθη Νοῦθη- 

40.6]16η οὐ] ηὗ βπα, Κοαγὺ οἷπ στοίβου 761} 15 ἀθπὶ ΤΙ ΒΒ] Δπιτη 

ΜΘ ΩΘΥ, ΔΌΘΥ ταῦ ἀθῃ δὰ8 ἄθπλ θη] Ππ| Θηὐμοιημθμθη (Δ]ΟΒΒ6 ἢ ὙΘΥ- 

τ 80}. Ῥγάξεξ ππϑὴ ἄδθθι ἀ88 Ὑογἃ]Π18 ἥγτθθοὴβ πὰ ἀο68 Τιῦ- 

ΠΠΒΠΠΙΒΏ.ΤῚ Ζὰ ϑίθρῃϑηοβ σοὶ ΒΥΖδη2, 80 ΘΥΙΘὗ 810} βοΐογί, ἀδίβ 

Ιοἰχίθγθθ Κρὶπ ογὺ νόῃ ίθρῃϑηοβ τη ὮΣ, ψγ0}} ΔΌΘΥ ΘΥΒΘΌ]1Ο) νγο- 

ὨΪΟΓ Βα 818 ϑ'γιλθοῃ. Αὑοὰ βοηϑὺ βϑΠππηθῃ 8110 (]ο8856}) δυΐ (88 
σομδαθϑί ἰἰθΥ61 ἢ, ΠῸΪ Τηὰ]85 Ἰη8Π 1ἢ ἀπ ΤΊ Δ ΙΔ ἀ16 ἀθχὴ 
445. ΟὐοΥ δπάργῃ 6 χῖ Κα θα ]θ ηΐθη Βοϑίδηαίθ]θ δΌζθἤθη πὰ 8 

δἰπίζϑη 6] ]6ὴ οἷο ἰϑοίθ ΤΠπποσάπυηρ ἀοΥ ϑϊζθ, Ὑ16 816 1) 16 ΘΓ 

ὑὐθογαυυθισιπρ παῦάγ! ἢ δῦ, ταϊξ ἰῃ ἄθῃ Και πθῆπαθη. [Ιοἢ ρθθθ 
ΚΟΥ ἀκ8 ὙΘΥΖΘΙΟ 8 ΔΟΥ 88 ϑὅιηθομ θη ]θπΐθη (]οββοη 468 Τιῦ- 

ἸΠΔΠΠ ΙΒ πη: ἀθη] ΘΠ θη ΟἸοββθη, συ ]ομθ ἈΒΉ]10 ἢ [ἴῃ ΚΘΙΠΘΙ ΒΠΘΘΥΘῚ 
Εαϑϑαηρ; 468 ΕἸ ΥΙΩΟ]ΟΡΊΚΟΙ τυ] ἀΘΥ ΚΘΏγϑα, δύ δ᾽ δίοσγη Ὀοι οι. ΑΒ 5 γ- 
Ἰη60}. βἰδιμμηθη ΤΙ. 5.140 Ῥ᾿“μαξιτός ὅγιι. 12: 5.141 ἘΞ“μαρτίνους 
σγιη. 19: ““μαρτοεπής ὅγιη. 18: ᾿“μαιμάκετος ὅγιη. 68: 5. 142 Μμ- 

βων ὅγιῃι.. 80: Ἐ᾿“μβατός ὅγιη. θῦ: ᾿μβλύς ὅγπι. 81: ᾿“μέγαρτος 

για. 96: ᾿μενηνός ὅγπηι. 98: 5. 148 ᾿“μίσγαλος ὅγῃι. 111: ᾿κμνόν 
ϑγιη. 116: Ἐς μνισός ὅγια. 21 -ὀ Ε ὅ8. (ἰὖῦ Ζυϑεαίζ δὰ8 ϑιι4 88); 
᾿Δ“μολγῶ; ὃ. 144 ᾿“μός; ᾿ἡμύμων; ᾿Δμύντωρ; ᾿ἀμφίδυμοι: ᾿“μυδρός: 
᾿μφιμάσχαλος ὅγια. ὃ (νρ!. δ 1445): 5. 145 ᾿μφικτύονες ὅγῃι. 112 
(Ἰοὺ π80Ὰ 1 0 7), Βομάθσῃ πιὺ δ: 85 γϑυταβο  ); ̓ μφύτολος ὅγτα. 180; 
᾿Ἀμφορεύς; ᾿ἀμφίδρυφοι; 5. 140 ᾿μ φόνον; 8. 1417 ““μαρτία ὅγτα. τ; 

μάρα ὅγιωῃ. 609. Ῥμαξα ὅγιαι. 80 - 8: εὐ μάσεια ὅγιῃ. 14: 
Ῥμαστρις ὅγια. 1ὅ; 5. 148 Ἐ᾿“μαστριανή ὅγπι. 15; ᾿“Ἁματροχία 
ὅὄγιη. 82; ᾿“μαξοτροχία ὅγιη. 82. ᾿“μάμυξις ὅγπι.. 068: ᾿φμβροσία 
γπι. 89. Ῥ᾿“μάλθεια ὅγιι. 67. 5. 149 ᾿“μαιμακέτην ὅγτα. θ4: ᾿Ζ“μίς 

ϑγιῃ. 110: ἥμπωτις (ὥγπιθοη ον ἰοσ): 5. 160 3 μπυξ, Ἄμπελοο; ᾿ἅμυγ- 
δάλη; ἘΔμύκλαι ὅγυι.32.. μη ὅγιῃι.101; Ἐμπεχόνη ὅγτα. 121: ᾿μυχή; 
Ὁ. 151 ᾿“μφασία ὅγια. 149; Ἐ᾿“μφίβασις ὅγιι. 151: ἘΝ μφιετηρίς 

ὥγηι. 49. ἀμφιλύκη; ἘΖμφισσα ὅγια. ὅ2: 5. 122 ᾿“μφιτρίτη; ᾿Αμφί- 

1) Ὅ)ὲὰ Κοὶμ γον βθθυμδτηθ δἰπῖρα Βοσθοβῦσυμρ δαὺ -- ἄθῃηη Αηϑομϊοϑ 

ΜομδΟΒΟΒ οσβομοιμὺ ἴῃ ἄθη ΤΊύθ]η, βονγοιῦ 10} ψΟΙΐΒ, ποὺ στοὰ ογβύοσ Ηδπά 

ὑπὰ 1ῃ1ὲ βύθῃῦ ἴτπὰ ϑυγ. ΓΧ 21 οἷ Μάαχιμηο8 δπύρομοη, ζοηϑὰ 16 ἢ ἀθγ ΕἸἼοτΙ- 
Ἰορίθη-Τλὐογαίυσ --- 80 τπδῷ Οἱ ψοηϊρβύθηβ ΘἰΙ οστηδίβοη Ὀοστίηαοίοσ Τὸ] 

αορίαιϊοῦ βθῖη. Αὐῇ ἀ16 Τγϑαϊίίου σ6}ὴ6 10} ποθ δῖα, ἀδ᾽ οἰπ Αὐβζαῦθ τοη 
οἰπθπὶ ἐγ] ἤθη ΚομποΥ, 1... Οομμ, Ῥανοσγβύθῃύ. Ὀδίβ ἀϊθ Ὀ61 ΤῊ τη πη σ  ]ο τὸ 
ἘΔΒΒΆΙΡ Θαύσνοαον α16 δομΐθ οὐου ταϊπἀθβύθηβ Β6}γ α]ὺ 1δὺ, βαθθ 16 πα! ἢ ΩΓ 
τ 10 ἢ} ζοϑὑβίθ ]θη τη ὔββοη υπὰ ψίχὰ ἀυγοι ἀϊθ Εν] οσὶκα δυΐβοσ ΕἸαμα σοβίρὶ], 

-᾿ ἊΝ 
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φαλλον; ᾿Αμφῶες; 8.ὄ 1558. Ῥμανον ὅγιι. ὅ; ᾿“μάρυγμα ὅγπι. 71: 
5. 154 ᾿“μορβές: ἜΖμοργος νῆσος ὅγτῃ. 28: Ἐ᾿Αμέριον ὅγπῃι. 22: 

Ἐ᾿Αμήστρατος ὅγιη. 20; ᾿“μίστυλον ὅγιῃι. 112: ᾿“μνίον ὅγιι. 115: 
5. 1585 "Ἄμοτον; “ἄμπαυμα - ᾿Αμπνύνϑη ϑγιη. 128 -ἰ 129: Ἔκ μ- 
πλάκημα ὅγῃ. 188; Ἐ᾿“μβλωϑρίδιον (Τ6}} ΠῚ ὅγιαι.. 88; ᾿“μφίγυια; 
5. 156 ᾿“μφίβληστρον; Ἔάμφηκες ὅγια. 152: ᾿μφήριστον ὅγτη. δ0: 
9. 1507 ᾿“μφιλαφές: ᾿“μφικύπελλον; Ἐ᾿“μώριον ὅγῃι. 29: ᾿μπρόν;: 
5. 168 ᾿“μαλδύνω ὅγια. θῦ; ᾿“μᾶν ὅγιη. 82, ᾿“μαϑύνειν ὅγῃι. Τὅ; 

᾿Αμβλυώττειν ὅγτα. 84: ᾿“μβλῶσαι ὅγτα. δῦ: 5. 159 ᾿“μέλγει ὅὄγιῃ. 91; 
5. 160 ᾿“μορμεύεσκε; ᾿μπρεύων (18 κακοπαϑεῖν); 5. 101 ᾿φμῦναι" 
ἀποσοβῆσαι; ᾿ἀμπρεύουσιν; ἘΑμπείραντες ὅγιι. 180; ᾿“μπεπαλών 

ὄὔγτα. 81; ᾿μύξεις. 8. 162 ᾿“μφιέννυται ὅγτα. 1606: 5, 168 ᾿“μφισβη- 
τοῦντες (φποιῖία ΗΆ] 6). Ἐ᾿Μμφέχυτο ὅϑγιῃι. 48; ᾿φμφιδέδηε; ᾿ἥμφι- 
ειἰμένος; ὃ. 104 Ἐ3μα ὅγτα. 61; Ἑ“μαρτῇ ὅγτω. 12: .5. 100 ᾿3μβο- 
λάδην ὅγια. 98: ᾿ἡμφαδόν; ᾿ἀμφίς: ᾿Αμφοτέρωϑεν; ᾿“μωσγέπως. 

Επίροροη βϑίθῃθῃ πὺγ: ὃ. 141 ᾿“μβολιεργός 5ϊχητηῦ ΘηρΘῚ χὰ 
ἀἀδπαΐπ. 49 418 σὰ ὅγιι. 92. 3, 146 61]. ᾿“μολγῷ Θοηύθρυιομβῦ ποὺ 
ϑυτθθοη ᾿“μολγῷ᾽ τῷ μεσονυχτίῳ, καϑ᾽ ὃ οὐκ ἀμέλγουσιν. ἢ παρὰ 
τὸ μολῶ κατὰ πλεονασμὸν τοῦ γ μολγῷ καὶ μετὰ τοῦ στερητικοῦ ἃ 

ἀμολγῷ, ἐν ᾧ οὐδεὶς μολεῖ᾽ ἢ ἐν καιρῷ. ἐν ᾧ συμβέβηκεν ἀμέλγε- 
σϑαι τὰ πρόβατα. ἴπὶ ΤΙ Δ ΠΠΙΔηατη ϑὺ θ᾽ η6 πΙΟΕὖ - οὐΥΠ]Ο]ΟΩΊΒΟΒΘ 

Θυ.6116 Ῥοηυϊχί. ὥὅ. 149 ’᾿φμνηστεία ἡ ἀγαμία. ἀμνηστία δὲ ἡ λήϑη 
Ὀογάμσί 5916 ταῦ Οπάϊδη. 119, ΔΡΘΥ δ ποῦ δυϊάαθ. 5. 101 ζζμφη- 
ρεφές Ὀογάμγί 81:6} πιομὺ ταῦ γιθου, ΔΌΘΥ ϑορ}!Β. Καὰμη τηϊῦ ἀδῖῃ 

ἀδηυϊπαμπι. 5. 158 ᾿“μαυρόν᾽ ἴο]ῦ ὈδῚ ΒΥΠΙΘΟμ ἀπαᾶ βὑμητηῦ. ᾿πὶ Αἢ- 
ἔδηρ τοῦ απάϊδη. 8. 5. 161 ᾿“μπνύνϑη" ἀνέπνευσεν Καπῃ ΘὈ6η80- 
ΨΟ8] δὺ8 αδηαΐπ. 102. τῦὖῖθδ δὺ8 ΘΙΠΟΥ ἰΘΧ τα] Ι5οῦθη Ο16116 βύδιῃχηθῃ. 

5. 165 "ἥμυδις ἰδὲ αἀτὰ ἄθη χανών (τὰ ἀπὸ δασέων) ΤΟΙ ΠΟΥ 8418 ὅ'γ- 
ΙΏΘ60η. ἮΙ ὙΘΓάΘῚ ΔΠΠΘΒΙΉΘΗ τη ΐββοη, ἀδίθ 416 ᾽πὶ ΤΙ ΔΙ ΘΠ ΌΤΩ 

Ὀθδηαΐζία σι γιλθομ- Ηδη ἀβομσ ἴῃ ἀθπ ΟἼοββοη ᾿“μβολιεργός, ᾿ἀμπνύνϑη 
απὰ Ἴάμυδιρ πὶ οἷῃ 887 Ὑγογίθ ὑϑίομοσ ὙᾺΓ 415 Ε Ε' (Ο 1). Αβη- 
[10 ἢ 18ὺ ἀ848 Ὑ ου μα] η18 ὈΘΙΔΘΥ δ 1η δ άθσθη Τ 6116}: Τη8Π νου θ 16} 

ἀϊ6 6]. Ὑπηνήτῃ, ὙὝπήνη, “ὑπηρεσία (Τιξίμα. ὅ. 1168. 1711} παλῦ ἄθπι 
[ΓΟ δρροαγιυοκίθῃ δέΐοκ δὰβ 1.5. ἢ αίβ ὥὄγιηθοη ἀ160 (6116 468 
ΤΙ Δ] Π πὶ 18ὺ, Ὁ]61ὺ ἰγούζαθιη 51:08 61.}) Πθγ ογέ ἀ68 1οὐχζίογθῃ 
ἔτ ἀδ8 Εὐὐγυηο] ορΊκοη δῦ 4180 δι! βογϑὺ ζουηρ, ἈΠα 16 ἀδγΐ τη8ῃ 61ηὸ 

ὑὐθογθί πβεϊπηπισηρ Φυ ΒΟμθα ἰῃτη ἀπ ΒΎΠΙΘΟΠ Οὐδ Φν Βοῃθη ἴῃ τη 
ὉΠὰ ἀοΥ μεγάλη γραμματική ἄδξιὰ Ὀθδησΐζοη, ᾿γροηα οὗνγα ΝΡ ἀ88 

ἀθμυϊηαπι σὰ [ΟΪ ΌΊΠ. 

1) ἴὴ ἄθῃ βρᾶϊξοσθηῃ Αὐδομηϊίδη Ἰ᾿ᾶ{8ὺ 810} οὔνθ. δυο 416 (Ἰ]οββθηο]ρο ἀδ 58 

Τιυ πδηπιδηῦτα ἀυγο ϑυσηθοη οὐκ] ἅγθη. 
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Ὀδιαῦ ἰδὲ ἀ16 Ζοιῦ ἀθ8. ϑ'γιβθοῃ ζϑῆδὰ Ὀοδειμητηῦ. ΕἾ τηαΐβ, ἀ8 6Γ 
ἀ85 απάϊαπυχμι Βοπαὐζί, πδοὰ 1100 ἸΘΌ6π: ἀπα, ἀδ 6Υ ἵ᾿πὶ ΤΊ πἸϑΠ ΠἸΔη στη 

ΔΌΒΩΘΒΟΒΙΘΌΘΩ δύ, νοῦ 1150. να ᾿π 416 ογϑίθ ΗδΙα 468 ΧΗ. 
ΦαΒτμυπάογίβ [Ὰ}10 416 ΑὈΐαββαηρ 468 ΥΥ̓́ΟΥΪΚθ8. 

16 σορ ἴῃπὶ Ὀομυΐζία Ηδηαἀβοητν 4685 αθπυσηυχη 5ἰδπά. Ὑ16 

ἀαβ Ῥγοδθϑυϊζοκ πὰ ΖἈ]γθῖοῆθ δὺ8β 8116π6 Βυομϑέδθθη θηἑΠΟΙΏ 6 Π6 
ΘΟΙΘΒΡΥΟΡΘη Ζοίσζθη, ἄθα Οοα. Βὶ οὶ πᾶμου 8δ]8 ἀθπὶ Οοα. 4. ΥΥΪῸ 
ἴῃ Βὶ ἴθ ]θη Ὀ61 ϑὅιμθοῃ 416 ΖΔΕΪΓΘΙΟΘ ΘΙ] ΠΗ ΌΘη τὰ ΒΌΟΙ- 
Βίβθ6ῃ 4); ψὶ6 ἴῃ ΚΒ 8πα 61 Ξἴγιῃθοη ἀ16 ΟἸίαίθ νουκῦγζε; ψ|6 ἴῃ 

Β ὈϊΠάοί ἄθη Βυομβίαδθθῃ Εἰ ΠῸΣ οἷπμθ ΔΙ ρΡμδθίβο ἢ σοογάποίθ (]οββθη- 
γ6186. Αὐὸ} βοηϑὺ σομῦ, γσὸ να. 411] υπὰ ΒΒ ᾿1π ἀογΥ (]οββθῃΐοὶρα γοη 
ΘΙΠΒΠΟΘΥ ΔΟΘΙΟμ6η, Θγιάθοι τὺ ΒΚ ϑο ἔοϊρϑθη 816} 2. Β. τὰ Αη- 
ἴλης 468 Βυοσμβίαρθη Μ ἴῃ Οοά. Α,Λ( ἀϊο ΑἸοββοα Μάκτρα, Μάλευρον, 
Μαλάκα, Μαλάσσω, Μαλεροῦ, Μαμερτίνοι; ἴὰ Οοα. Βὶ Μάκτρα, Μα- 

λάκα, Μάλεια, Μαλακίειν, Μάλευρον, Μαμερτίνοι; Ὀ61Ὶ ϑγηηθομ 

Μάκτρα, Μαλάκα, Μάλεια, Μαλκίειν, Μάλευρον, Μαλάσσω, Μα- 

μερτίνοι. ἴπ Α [Θ]Θη α18ὸ αλάχα υπὰ ΜΜαλακίειν, αὶ Βὶ Μαλεροῦ 
1ΠηΠ4 Μαλάσσω., Ὀδὶ ϑ'γιμθοη πὰρ Μαλεροῦ. Εἂ μιαὺ ΙΘΙ θἷπθ δομΐθ 

(]οβδὸ Ὀονδηχὺ, τϑῖοημθ ΔἋΟΥ ΘΟΒΓΘΙΌΟΥ σοὴ Βὶ δι8 δ ουβθῃθη ἅδθοτ- 

Βργαηρθι μα. ΑΒΗΠΟΩ ἰδὲ 68, ὑγθηπ 8108} οὐ τὰ Τοχὲ 468 Β'Ύτιθοη 
Θαίζα, σοί μα ἴθ Βὶ ἄγοι Ζυ4}} ΓΘ] 6, 1π τἹο ύ σου ΕὌστα τ ]666Γ- 
βπάθῃ, οἄδθγ ἐμδτιομβίο ἀπάθγυμρθη, ὑθ]ομ6 οὐβῦ ἄθυ ΒΟΒσΘΙ 6 Γ᾽ σοη 
ΒΒ γουζθῃομιηθη δύ, ἴθ ]6η:; οἷμ Β6Ι8ρ161 Ὀιοίοὺ (]οββ 8ῦ ᾿“μβλῶ- 
σαι. ΑΒΏΠΙΟΝ χὰ ὈΘΌγἐθι θη ἰδὲ Θ]οβθ 19 ᾿“μαρτίνους. ΠΥ οπ- 

ΒΡΓΙΘΒΕ ἴῃ (οἀ. Α΄ ᾿“μαρτίνους" εἴρηται εἰς τὸ Εἰ στοιχεῖον εἰς τὸ 
Εἰλίπους. ον ΑὈΒοδαξέ, δῦ νγϑ] θη ὨΙΘΥ ὙΘΥΊ6805 π|γ, ἰδυού: 
εἰ δέ ἐστι τὸ εἰλίπους ἀπὸ τοῦ εἰλῶ, εὐλόγως πάλιν. διὰ τοῦ τ γρά- 

φέται, ἐπειδὴ τὰ ἀπὸ περισπωμένων ῥημάτων γινόμενα ὀνό- 

ματα ἢ διὰ τοῦ ὁ γράφονται, οἷον μισῶ μισογύνης., φιλῶ 

φιλόϑεος, ἢ διὰ τοῦ τ οἷον ἁμαρτῶ ἁμαρτίνους" σημαίνει 

ὃὲ τὸν ἡμαρτημένον κατὰ τὸν νοῦν οἰδῶ Οἰδίπους. εἰλῶ 
εἰλίπους. Ναὶ. Οοά. Β ᾿Δμαρτίνους᾽ παρὰ τὸ ἁμαρτῶ ἁμαρτίνους" 
σημαίνει τὸν ἡμαρτημένον κατὰ τὸ νοεῖν. ὡς οἰδῶ Οἰδίπους. Ἐπύ- 

1) ὅθεν ἄδλβ ΑἸέθσ ἀθγ Ηδπάβο γι ϑδθη ἀθβ ΤΙ τηδηπίδαυμη ψαῚ [.. ΟὉΒα 

80 σάδιρ, τὴν πηϊὑσυ οι], ἰἢτὴ 861 Κοὶπθ Ηβηἀβομτν Ὀοκαμηῦ, ἀϊθ ΠΌΘΟΥ θα 

Απΐδηρ ἀθ8 ΧΙΠ. Φδγυπάσδγίβ Ποσαυγοῖομο. Ὀαρθζθη 0]]6η ἀϊ6 Ἠθσγγθη Ὦτ. 
Ἡ. Βοοσ υπᾶ Ὦγ. (ἀοΘ]α] πὰ σοη ΤΙοΐθηδα, ποθ ἄθῃ στοὰ Οὐμπ ΘὈΘΩ 8118 σ6- 
ρὑγάθη ψιπάοῦ. 321 δυΐ πλθῖμο Βιύία δἰπϑδῆθη, ἀθηβθ] θη ποῦ ἀοὺ συχοὶίθα 
Ηδἶο ἀθ8 ΧΙ]. Ζδισῃυπάογίθ ζυνθίβθη. Αὐ οάθη ΕᾺ]] τογάθῃ ψῦῦ ἄϊα ΑὉ- 
ἔδββιαηρ ἀ08 γο ἄθι Αὐυὖοῦ Ὀδπαζίθῃ ΟΣ 8 οἰπῖρο 98 γζοηΐο ἄροσ ἀἱϊθ 

δ] οϑῦθ ὰη8 Ὀοκαπηΐθ ΗΒ ἀβο σι ῦ Εἰπδυΐοκθῃ τη ὔδββθῃ. 
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ΘΟΘΥ δαὶ ἀογ ϑσμγοι θοῦ 4Ἃ468 σορ ὅσιβθοη Ὀδπαΐχίθῃ ΕἸΧΘΙΊΡ]ΆΥ5. Ὁ- 

ΔΌΒΒΗρΡΊΩΣ σοη ἄθιη ΘΟΒΧΘΙΌΟΥ ἀ68 Οὐοα. Βὶ 416 6]οββὸ Εἰλίπους πδ0Ὰ- 
ΒΟ ] ρθη, Οὐδ, 716 16 πῃ ἸΙΘΌΘΥ ρἴαιρο, Βὶ μαῦ σοῃ ἄθπὶ γ οτ- 

Ιααὰὺ ἀθὺ μοπιθι πβδιηθῃ ουαρθ ἀθπ ϑεὲζ τὰ ἀπὸ Ὀἰ8 διὰ τοῦ 1 οἷον 
[ογύρϑιαϑθθη, ἀ6Γ ἄθπη ὄγυηθο ὙΟΥΔΌΒρΘ 6 Π46 ΘΟΒΥΘΙ ΘΓ ἀδρθρθη ἄθη 

δεῖζ σημαίνει δὲ 18 τὸν νοῦν.) 
ΤΑΒ86106 ὙοΥ 15. ΦυγΊΒομθη Θγταθοη ὑπ] ἀθ1η Οοά. Β ποϊσὺ 5108 

ΔΌΘἢ ἴῃ ἀογ (]οββὸ Μενοινή. ὅ16 Ἰαπιύοῦ τῷ αδηαϊπαμι Οοά. 4 (πὰ 
ἄθπη Μαρῃυμ): Μενοινή᾽ τὰ διὰ τοῦ ον ὑπὲρ δύο συλλαβὰς 
ἔχοντα πρὸ τοῦ ν τὴν οἱ δίφϑογγον οὐκ ἐστὶν γνήσια. ξήτει τέ- 
λειον {τὸν» κανόνα εἰς τοῦ Θεογνώστου τὴν ὀρϑογραφίαν. |] γίνεται 

παρὰ τὸ μένω, τὸ προϑυμοῦμαι, μενή καὶ μενωνή, τροπῇ τοῦ ὦ εἰς 

τὴν οἱ δίφϑογγον, ὡς παρὰ τὴν ἀγκῶνος γενικὴν ἀγκώνη γίνεται 

καὶ τροπῇ ἀγχοίνη. οὕτω μένω μενωνή καὶ μενοινή. καὶ μενοινῶ 

ῥῆμα, ὃ σημαίνει τὸ προϑυμοῦμαι (προϑυμῶ Β). || τὰ δὲ εἰς ἢ λή- 
γονταὰ ϑηλυκὰ τρισύλλαβα ἀπὸ ῥήματος γινόμενα ἔχοντα ἐν τῇ τε- 
λευταία καὶ τῇ πρὸ αὐτῆς συλλαβῇ τὸ αὐτὸ σύμφωνον ἢ ἀντί- 
στοιχον τῷ ὦ μεγάλῳ παραλήγεται. ὁ δὲ λόγος ἐπὶ τρισυλλάβων, 

οἷον ἄγω ἀγή ἀγωγή, ἔδω ἐδή ἐδωδή, ὄξω ὀδή ὀδωδή, ὕπτω ὀπή 

ὀπωπή, ἔχω ὀχή ὀκωχή, ἤκω ἀκή ἀκωκή. οὕτως οὖν μένω μενή καὶ 
μενωνή ὥφειλεν (εἷναι. ἀλλ᾽ ἔστιν εἰπεῖν, ὅτι τὰ οὕτω διπλασια- 
σϑέντα ἀπὸ φωνήεντος ἄρχονται, ἀγωγή, ἐδωδή, τὸ δὲ μενοινή μό- 
νον ἀπὸ συμφώνου. ὡς διαλλάξαν οὖν κατὰ τοῦτο πρὸς τὰ ἄλλα 

παρήλλαξεν καὶ κατὰ τὴν παραλήγουσαν. οὕτω Ηρῳδιανός, ὡς λέγει 
Θεόγνωστος. Ια ἀϊθ6 Α]οθθθ οηδίαπα, ιϑὺ ΚΙΑΓ, βοῦδ] ἃ τηδῃ 
ΤΗθορποβὺ 114, 12 Β΄, οἰ πβιϑύ. Π ΘΓ ογβίθ ὑπὰ ὑυϑρυπηρ!οηθ Βοβίβη- 
[611 Ιδὲ ἀ6ὺ 7οχὺ ζυγϑῖύθιυ Ζὰ ἰοὺ Ο]οβθ Μενοινή᾽ παρὰ τὸ μένω 

τὸ προϑυμοῦμαι, σι 6] ῃ6 πιο δὺ8 ΤὨθορμτποβϑὺ βίδιηση, τπϑοῃΐθ ἀ6Γ 

ΓΟΥΙἀΙοσθπάθ ΑὙΠΥΑΡ ΘΌΟΥ 8πὶ ἤδηα ἀϊ6 Βεριπούκιηρ τὰ διὰ τοῦ 

οἵνῆ .. ξήτει τέλειον τὸν κανόνα εἰς τοῦ Θεογνώστου τὴν ὀρϑο- 
γραφίαν. Ναϊάγ!Πο ἢ 801106 [γ᾽ ΟΜ] αΪΒ ϑρᾶνου. οὐ τηϊὑροβο ΤΙ ΘΌΘἢ 
γογάθη, Βοπάθσῃ Δ ἀθηβο] θη 416 Εογίβοίζαπρ 468 ΤὨθομποϑί- Τοχίθβ 
οἰπὑγοίθῃ. ἢίθϑθοβ Αὐΐέγαροβθ οηὐθάϊσίθ 810} ἀοΓ ΘΟΒΥΘΙΌΘΥ 80, ἀδίβ 

1) Ναϊάγ ἢ μαὺ δῦοῃ ϑυσαθοι οὗθσ ἀθὺ ΘΟΏΥΘΙΌΟΥ ἀδὺ σοῃ τῇ ὈΘπαζίθη 

Ηδη βου Οἰξαῦθ προ ροβομ]αρθη; 80 ἴϑημα οὺ ἀϑπυΐη. θ4 τπποσ μήρυτον ἄθῃ 

γογνοῖθ δυΐ ᾿μύρητον, Βολ]υς ἀἰ68 π8οὸ}} υπᾶ 5[61116 ἀστοὶ Ζαῖα1]1] ἀ16 τ]0}- 

ὑἶΐσο Τιοβαης μοῦ (6]. 1060). Αὐῇ ἀϊε 6]. “μπεχόνη ἀπᾶ. ἀμφί ρσοπᾶρὺ 68 Ζὰ γνϑὺ- 

ΜΘ ]86η, (ἷ]. ᾿μογητί (ἀδπυΐη. 88) 1δὺ δὺ8 ἤμοχϑος (ἀδευϊη. 92) οὐπνοιύοσῦ; ἀ16 
ΠοΣάθῃ αἼ]οϑθθα ᾿μφίβασις (ἀδπαϊῃ. 141 υπά 101) βἰπα 1 ΘΙ Π6 ΖΒΒΙΙΤΩΘΗΖΘΖΟΖΘΙ. 

Ὧδ8 βἰπᾶ πίομῦ ϑρυγθη ΘἱΏΘΥ ὈΘΒΒΌσΘῃ, Βομάθσῃ βο}]θοδίθγθα ἰἸ θου ϑοσιιπρ, ἃ. ἢ. 
ὕθοταγθοίϊαηρ. 
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ΟΥ 416 Υοτίε Τμδορποβίβ 114, 18---11 τὸ μὲν γὰρ Ὀὶ8 εἶναι μενωνή 
ποῦ τη Κορίογίθ, νγ 61} 516 πῇ γθβθῃ ΠΟ 6 ἀΆΒ86 106 δα 16] ὕθη, Ὑ716 
16 βόβοῃ ψοβομγθῦοπο Ο]οϑβ 468 Ηδυρίζοχίθθ ἀπ ἄθῃ ϑ'ο]αβ 
ἀθυβθθθα ἔδρίθ οὺ δὶ Βαπᾶάθ ἀϊθ Εοτγίβοίσξαηρ ΤΗθορποβίβ τὰ γὰρ 
εἰς ἢ λήγοντα ϑηλυκὰ κτλ. Μϑῃ νουρίθιομα ἀδ8 5. 1 ἄρον 6Ἴ]οββο 

Πᾶς ἀαεοϑασίο. ΕΠϊμ6 ρϑάδβηϊζοη]οβ σοιλδοι δα Κορ! ἀ1θ8οι ἄἀγοὶ Βοϑίδπα- 
[6110 Ὀοὺ ἀϊ6ο Ηδηαβοητ, διυΐ σοῖο Α΄ ἀπὰ ἀΔ8 Μαρσηυμ Ζυγΐοκ- 
ΖοΒ6η. 

γογϑίδῃαΙ. Υ ΘΓ ΆΠΓ 61 8 ἀΘΙῸΓ ΘΟΒΥΘΙΌΘΥ, ᾿Πά 61 ΘΓ ἄθῃ β'ΒΏΖΘΗ 
ογβύθῃ 1611 ζου !θβ ἀπὰ 416 α]ο886 ταῦ ἄθη ᾽ογίθῃ ΜΜενοινή᾽ παρὰ 

τὸ μένω, τὸ προϑυμοῦμαι Ὀθρδημῃ: 416 ΘυΘ]]Θμβηραρ6. δὰ ΟΠ 8 
(οὕτως Ὀ15 Θεόγνωστος) 1168 ΟΥ ΠΔΟῚ ΒοΙπΠ6  Οἰθσοβημθιὺ ἴογί. 
Ὠιθθθη Ταχὺ Ὀιούθὺ ϑυπιθομ Ἶ): ἀ6ν ΘΟΠΓΘΙΘΘΥ σὸὰ Βὶ ψγχὰγ Ζὰ ἰχϑρ, 
ἄθῃ χανών τοἱῦ σὰ ΚΟρΊΘσΘα ἀπά [16[8 ἀδηΠ6Γ ἀθῃ ρϑηῆζθῃ αγιὀύθη 7681] 
(σου τὰ δὲ εἰς ἢ λήγοντα 88) ἔοτῦ, πάθη ΟΣ 80 ἄθῃ Ὀγροϑίβηἐθ] 
ἀογ ΟἼἸοθθθ σιθαθυμογβίθ]θ. Ζομπδααβ (1909) πᾶ] θ 8418 [μϑιητηᾶ 
Μενοινῶ; ἀογΥ κανών γΑΥ ἀδΠΘΥ δῦο ΓΓ 18π δ θθῃγ] 160}. 50. ρζϑῦθη 
6146 πῸΣ ἀϊ6 Εἰὐγηηοϊοριθ. Π6Σ ουΆβ8ου ἀογ μεγάλη γραμματική 

ΘΠ Π6ἢ, ἀθγοη Τοχῦ πηδη Ὀ61 (ἰαἰβέοσὰ (]. 1055 βηάοί, 1 θυρο]οσίθ 

ἄδθηῃ φυγοιΐθη Τ61}} ἀυγοι Ζυδᾶϊζα εἰροπϑίου γηπάσηρ (οἶμαι δὲ). 
ὙΥΊΘΥΙ6Ι] Ἡ]γ, ΘΠ “Δ΄ υπὰ αὶ ᾽η8 ἴῃ [16 ἢ ἸΆ88θη, 88 Κ΄ 60} 

[γ ἀκ8 αἀϑῃαϊηθμη σον ποθ Κὔπηθῃ, 1δὺ δα Βουοσα θη] ]ο}} ΒΟΏΎΤΟΥ Ζὰ 
Θη θοῃοιάθη. Βριπουκυηρθη πι60 ἴῃ (1. θῦ ᾿ἥμβατός πιτὰ ΠΥ (88 
(ἀὐθμυ πτ ΠΙΘΙΒΔμἃ 'ῃ ΑΠΒΡΥΟΙ ὨΘμμθη, ΘΓ 51:0} δὴ 416 516 Π6Υ 
ποὺ ἀρθιηβοὶ θη Θηὐποτησηθη8 6]οβ86 48 ᾿ἀμφέχυτο οτπποτὺ: ἴπ 6]. 80 
᾿Δμβλῶσαι Ἰεντοῖϑὲ ἀ16 ᾿π5 ἴῃ ἄθῃ ΕἸΡΙ ΤΠ ΘΒ Αη. Οχ. 1 81, 1 οἱ- 
Βαϊΐθηθ Φ16116, ἀδίβ ϑ'σιηθοη δὰ ΘΒ] 5. οἰ πη Ζυαβαὺζ σοιηδομὺ αἰ. 

Αἢ ΨΜΊΘΘΥ Ὡπήρθυθῃ ϑβίθ]θη, τὶ ἴη 6]. 105, Καῆη ἀ88 ϑᾶζομθη ἐκ 
τοῦ μειδῶ ἢ μειδιῶ ΘὈΌΘΗΒΟΥΤΟΙΙ 81:8 ἄθπὶ (θη 8185 δὺ8 ἀ6πὶ 

ἀπαάϊδπαπι (61. 84 ᾿“μειδεῖς) ϑίδιημαθη. ΕὙΘΊΠΟᾺ. 6]. 112 ᾿“μίστυλ- 
λον, ΘΟ [πὶ ἀθπυϊπαμι ἄθπὶ ῬΒΙ]ΟΧΘΙΟΒ ΖΘ ΒΟ 6 θη πγιγά, [δύ 
νΥΒΕΥΒΟΒΘΙΏ]1Ο σ,8:2 ἀθιη Θηυαπαη Θηἐποιηη6η, ὧδ 510} 416 Ὀ6] 

ΘΙΠΘῸΠ 8161} οὐμα]ΐθμθ ἘΠ γγβο]οριθ τὺ Οὐἱοὴ 98, 4 υπὰ Απροα. 

1) Εἰπθ Κορὶα ἀθὺ Ὀθβοῃάθυβ ΒΟΟΣ ἸΘΒΌΔΥΘΙ [6116 1π 1 ἀδηκθο 160ἢ ἀδν 
Δα [Βοτοσγαάθη]οηθη αὔθ ἀθ8 Ηρδυση Ὦγ. πὶ. Βθοσ. 16 ΑὈ τ ομυσθα 81π6 δ [86 Ὁ 

ἄθη οὐδ ηΐθη μενωνὴ καὶ τροπῇ εἰς τὴν οἱ δίφϑογγον μενοινὴ ὥσπερ παρὰ τὴν 

ἀγκῶνος γενικὴν γέγονεν ἀγκώνω καὶ ἀγκοίνη --- 16 Υοτία οὕτω μένω ὈΪ8 με- 
γοινή ἴθ Β]6 πη 1π }᾽ (ϑίθθῃ 1π 8) --- ἐν τῇ τελευταίᾳ συλλαβῇ τῇ πρὸ αὐτῆς -- 
οἷον ἄγω ἀγωγὴ ὄζω ὁὀδωδὴ ἔδω ἐδὴ καὶ ὀδωδὴ --- ἔχω ὈΪ8 ἥκω ἴδ Ἀ]6η --- καὶ 
ἀκωκὴ --- εἶναι οτμα]ΐοη ---- ἀγωγή καὶ ἐδωδή δ] θη --- ὡς διήλλαξεν -- διήλ- 

λαξε καὶ. εν ϑΥῆοχὺ γοὴ Κ᾽ ἰιϑὺ σοζοιῦθοσ 4 σογηρ. 
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αν. Π| 851, 24 βουσί, ὑπὰ σθΩπ ὙΙΣ ἴῃ δἰποπὶ ΑὈβομηλν, ἀοὺ 
Ὑγοχί ἂν Υογί δὰ ἄθιῃ ἀθῃυΐμαμπι ροβομδρε ᾿ἰβύ, δὶ ϑγιβθου Ὑπε- 
τέτυπτο᾽ ὑπεκαίετο καὶ κέκχνιστο. οὕτως ᾿ἀριστοφάνης 1[Ι686ῃ, 

ΒΏΤΟΠα ἴῃ ΒΒ 416 ὈδΙάθη ]Ἰοὐχίθῃ ήοσγίθ ἔθῃ]θη, 80 νἄγαθ 1666 7 816 
ἔάγ ἀδ8 ἀδῃμυϊπῦμη ἴὰ ΑΠΒΡΥΟΝ ὩΘΏΠηθη, 586] 08ῦὺ Θηη ἀ6Γ Νδηδ 

(4]]Θγαάϊηρβ ᾿“πολλοφάνης) πιομῦ πὶ 1 σι Κοὴ 468 Ῥμοίϊοϑ, 8180 ἀδὺ 
6116, γα] ύθῃ νᾶγθ: ὈὉδὶ 6]. 100 ᾿“μένης ᾿ἰδὺ 68. νοπὶρβέθηϑ ΘῈΣ 

ΠΑ ΠΟΗ, ἀδίβ ἀ6Γ ϑομ]υίθθαί ποῦ ἀϊγοκὺ δὺὰ8 ΟἸΠΟΙ ΓΟ ΟΒΚΟΒ 
([ 106, 10 ΗΠ]ρ.) ϑέαμπηπιῦ, ἀᾳ Ἰθ} δἰηθ Βοῃυίχαμρ ἀβββϑθ θη δὶ ὅὃ:γ- 
ΙΏ60Π βϑοηϑὺ ὨΙΟἢῦ ΠΟ υγθιβθη Κδηπη.}) ΑὈΘΥ Βοβοη θδὶ ἄθη 61]. 178. 
119 ᾿μφίων υπὰ ᾿“μφίος ψαρα ἰοἢ, ἰγοίζάθπι 416 δὶ β'ιῃθοι 8116] 
οὐ Βα] ύθηθῃ δέοι θ᾽ πΙ ουτηδίβθηῃ ἀθηη ὑΠ8 Οὐ μδ] θμθη Αὐβζὰρ 808 
ἀογ Οὐὐμοργαρϊα ἀθββοῖθοη δηὐβργθομθη, Κοὶπ Βπίβομοιάμηρ: 8:0- 

ἸΏΘΟη διαὺ 56] 8ὺ 61 - οὐ τΆρΊΒομο5 Ὑγουκ Ὀοπαΐχί, μὰ 6Υ ἢαΐ 
ἄθῃ Τοχὺ ἀθ8 ἀθηυμαμη ρογϑάθ ΕἸΘΥ 80 δῷ γνουκύγχί, ἀΔ[8. 68. ᾿πατη 6 1- 

μη τηὔμ]0}} 8, ἀΔβ ΟΥΓ ἀ16 ἔγαριομθη ύζθ υἱθι πη ηγ δὺ5 ΔΠΔΘΓΘΥ 

Φ0.6}16 διησυμοῖάρσί Βαΐ. 
Καῦμπι 80 νγϑὶύ, 8418 416 ΘῈ6]]6ὴ ἈΠ8 οὐδ] θη 91π4, Κόπηθη ΜΙ 

τη1ὖ ἀἸθθθη δ οηβίχγαι Κα! ΟπΒυθυβ σμΘ ροἰδησθη, πὰ ρογδᾶθ, θη η 
͵6η6 δύ βδ]ύθῃ 5:η4, ΒΆθθη ἀ1θ86 ψοηὶς ΝαυΐΖζοη. δὺ 68 ἀοοὶ ἴκθὶῃ 8ῃ 
Β:0} ψγουύνο θυ Τοχί, οἷη Κύυμπβένουκ, ἀ88 ὙΙΓ 8418 ἀβηΖθ8 ψιθάθγρο- 
ὙΠΏΘΠ 80116Π, 1 68 8158 8016ῃ65 δυΐ ὯΠ8 ὙΠΥΚΘῺ Ζὰ ἰαββθη. ΑΘΓ 
ΖΎΘΟΚΙΟΒ νᾶγο 65 δύο, ταῦ νὔ]Προσ Οἰου!ρβομβὐζαηρ, 416868 Τοχίθϑ 
δ5 θη υϑυβομιθάθηθη ΘΚ ,(ἸΔὯ5 Εν ΟἹ ορΊΚοΟΙ ΟΟΟΥ οἱπο Ασύ 

ΤΙδβδῦσυβ δη κοῦ Εἰὐγτηο]ορΊθη ΖυϑδιπχιθηΖαβίθ θη, 116 4168 ΒΘ 

πὰ δπάογο (ἰ6]θηγία 468 νόυῖροη ΦΔγαηαογίβ πο] θη, ΕΓ τ 10} 6 
δηὴ ἀθηῃ ΕὐγηποΟ]ΟρΊΚα ἵπὶ ασαμαθ παν ἀ16 ΠΟ θυ γαρταθηΐθ [ηΐθγθββθ 
Βαΐίθῃ. ᾽΄᾽ῸῈ Αὐδοιῦ οἰπθθ Φδῃγίδυβθηβ δα ἀθὶ (ὐθο]θὺ οΥ ΘΟ ΒΊΒΟΒΘΥ 

Ασαιασηδῦ κα ἸΘΗΤΘη 416 ΕὐγΙΔΟΙΟρΊ Κα ὍΠ85 ΚΘΠΠΘΗ; ΠῸΥ ὉΠΐΘΥ ΔἸΘΒΘΙῚ 
(ὐοβιομύβραηκῦ Καὴη δύῃ 416 στοίβε Μαββθ 468 β88ο}]} ἢ δ βο]αΐ 
ΑἸΘΙοσ ] θη οἰμθη σον 886 ὙΥοσὺ σον ηηθη. ΗΠΘΥΌΘῚ 18ὺ βύγθηρδίθ 
ϑοπάθσαηρ ἀ6Υ Βοβίβπαξθι]θ, ποὺ τδρ]ομβὺ νγϑὶ ὑζθῃθηθ Ὗ Θγθι ιραηρ; 
416 γογθθαϊησαην. ΕΒ βομδαθὺ θη, θη ΙΓ ΚΙΊΟΙ 61 ἄθιη Ἠθγοα δη 
σομόγιμχοβ δϑζομθη ἀδθθὶ Ζζυμδοηβὺ υϑυόσθη σοὺ --- τη ασιιημθ ρ1]}ὺ 

1) Ῥαΐβ οἷπο ὑὑθογοιπβυϊπυμηυμς Ζυ Βοῦθη ϑγταθου ὑπᾶ ἄθηη Μαρπῦτη 8} 

Β10 ἢ} ΠΟΘ πἰομΐβ οαἰβομοϊοὺ, 1ϑὺ οΌδα (5. 2δ6 Α.) ἀδγροίβαῃ. [οἢ ᾿στύθ, θ μη ΘᾺ 

ἤμουν σόροι ἀϊοβον ὑθοτόϊηβὑϊππτα ας 6]. Αἰδοιαέτατα τᾶν ἀδ8 αδπυϊηυχη 
ἴῃ ΑΠΒΡΥΟὮ Ἡβ τὴ (7 θα; ἰδοὶ. Ἡοβίοοκ 1890,01 3. 6). Ναύάγ! ἢ ταὰΐβ 61π βέάοῖ 
δὰ8 ῬὨΔ]ΟΧΘΠΟΒ περὶ συγκριτικῶν δὺΒ ἀδῃ) θμυϊπυση βύϑιμμθη, Δ ΌΘΙ 1 ΒΘΥΤΏΘΟῺΒ 

Τοχὺ Κη 68 ρ᾽θοῸ}] ἂὰ8 ἄθηη Μαρπηὰπι σΘοσασηθη 861} (1 1᾽ βίθῃῦ 68. 8ῃ 

Α]3ομον [6110 ἤδο (]. Αἰδοῖα ταῖῦ ἀδσ Βαμαροιιοσκυηρ οὗτος ὁ κανὼν ἐν. ). 
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δ γὸπ βοίπθῃ Ὑ ΘΥ ΚΘ ἀδ8860106 ψ16 σόῃ ἀθπ ΕἸ γτμΟ]ορΊΚα --- Β806Γ 
65 Βομῃδαοὺ υ16], γθθη τδῃ ἰἤτὰ ΒΟ ΐθ8Β πὰ ΤΠποο 68 σϑυι!βομΐ ζὺ- 

Βογοι δῦ ὑμα 416 Ἰδιηηηογνο ]ο ΡΒ] μοι ϑρ8ϊ - ὈΥ̓́ΖΘΗ Ι ΠΊΒΟΠΟΥ ΕΡΙ- 

ΤΏΘΙΊΒΙΠΘ) 10 ἱῃῇη ὥδογίγαρί. Ἐδθ τηδρ οἷῃ δουρί! θ8 ΘΡΙ6] (68 
ΘΟΒΑΥ βίπηβ βοῖπ, Ὀθὶ ἀΐθβοῃ Ζυβίαπά ἄθυ ἔθου] θἔθσαηρ ἄθῃ ὙΥ οτί- 
δὰ 465 ουβίοῃ Ῥμοίιοβ- Τοχίθθ Ὠθυβϑύθι θη Ζὰ σγο] ]6η, ΔΌΘΥ ΤΩ]ΘὮΓ 88 

6η ρ!6] τψᾶγθ 68. βίον πιοῃῦ, Νυΐζθηῃ ΚΒ ΠῸΓ δἷπθ Αὐυϑράθο 
Ὀσηρθη, 6166 516} δυῦ 485 θηρβίθ δὴ 416 Ηδηαβολγ θη Α' ἀπὰ Β 
ΔΉ ΒΟ] ο 80. 



ἘΧΚΌΝΝ 1. 

ΟΕΟΒΚ ΝῺ ΒΕΙ͂ΝΕ ΖΕΙΤ. 

ΑΙ5Β Β156}}1 ἄθη (ἀὑγδιησηδίκου ΟΥΟῸΒ οηὐαάρθοκίθ, γᾺΓ 65. ΠῸΓ 
πδὺτ]] ἢ, ἀδ5. ΘΓ ἴθ Ἃ6Γ οὐβίθῃ ΕὟὙθααθ Ὧ468 ΕἾΠαΘΒ 61π685 π80 ἢ 
ΒΘΙΠΟΙ Μοϊπαηρ Βοομ οαἀθαξζοπάθηῃ Εϊγαίθη 468 Ἠρογοάϊδη ὑπὰ ῬΆτΥ- 
ΠΊΘΠῸΒ αἀ16 Ζοιῦύ ἀβββθίθθῃ τηδρ!Πομβὺ μ8ὴ0 8η 416 ἀ6Γ γὙο ἴμτῃ ὈΘ- 
Κιηρήδοη ΜΈΆΠΠΘΙ ΒΟΥΔΉΤ ΘΟ ΚΘη Ζὰ τη ΐβϑοη μ]δαδίθ. Ομηθ (ἀονχα]ύ- 
ὑμαὺ ρίηρ (88 ἔγϑ 0} ποῦ; αἀ16 οἰμχζίρο Απραρο δου ἀ88 ΠΘΌθῃ 
Ὧθ8 Οτοβ, ἀϊ6 Νούϊψ 468 βυϊά45 παιδεύσας ἐν Κωνσταντίνου πόλει, 
γηυϑίθ οὔποθ 64θη νγθιίθσοθ η]δίβ πὰ Απμαὶὺ Ὀοβοιυ σὺ π γάθῃ. 
ΑἸ]οῖμ ἀδΥ βοβαγί ΕΠΗΒρυυθη, ἄθη Βουμαγάν (δυϊάαβ Πρ. 1985) 
Ὁ. ἃ. βοΐθῃ ἄϊθβο ὙΠῸ ογμβοῦθη, τοῦδ} 6 ἀπρομῦχἑ "); ΒΒ. 186}}}8 
ϑομᾶζαηρ υπὰ Τα θγαηρ 468 ΟΥὐὸβ ψγαγὰθ ἀ16 ΟὙΌΠα]αρθ ΘΙΏΘΥ σοὶ 
γογ τοι θίθῃ Απβιομὺ ἅθροῦ ἀ16 Επύσ Κ]πρ ἀ6Γ στ] ΟΒΙΒοι θη ασδπι- 
τη. Ἐπ Ιϑὺ ταϊὺ ἀθπη ΙΓ ὙΟΥΠΘΩΘΠ6Π, γὙ ]θγθη Μαύθυδὶ πο μύ 
ΒΟΉ ΤΟΥ, 6149 818 [ὙΠ Ζὰ ΘΥἸΚΘΠΠΘΏ. 

Ζυμπβομδὺ ἰϑὺ οἷῃ νγοιζοσθβ ἀϊγοκίοθβ Ζδθυρηῖθ ΕΓ 488 ΑἸύθυ 468 
ΟΥἴοβ ἀυσγομ ἄθῃ Οὐά. 44 ἀθβ ἀδθηυϊμυμπὶ ρζονομηθη, ἰῃ Ὑ ]ἤθιη 416 
ΔΒ ἀ6Υ οιυ περὶ ἐθνικῶν βἰδτατηθηάθ ]οββο ῆιιμόντος ἔοΟ]ρδπαογ- 

τηϑίβοῃ ᾿ἰδαίοῦ: Μιμόντος᾽ λέγεται χώρα ἢ πόλις ἐν Θράκη᾽ ἔοικε δὲ 
λέγεσθαι ἐκ τοῦ Μίμαντος. Μίμας γὰρ ὄρος ἐστὶν ἐν Θράκῃ, ὡς 
παρ᾽ ᾿ἡμμωνίῳ ..ἤδη δ᾽ ὑψιτενής τε Μίμας ὑπελείπετ᾽ ὀπίσσω, λεί- 
πετο δ᾽ ὑψικάρηνον ἔδος Πιμπληΐδος ἄκρης. Ὧρος. ϑόμοη Κγ]ρυγρ 

νγῸ}} 6 ἄθῃ Ναηθη (68 1ῃ 8116ὴ Ηδηαβο γ θη ἅ 6 ]]οἴοσίθη Ατὰ- 
ΤΠΟΠΪ]ΟΒ ἴῃ ΑΡΟ]]ΟΠΪΟΒ ὑπηϑπάθσ υπὰ 416  οῖβα ἀ6γ προέχδοσις 468- 
56] θη ΖΌΒΟΒΓΘΙΌΘΙ, 4160 ἀϑῆδοῃ ἴῃ ἄθια ΑὈΒοβηὺ αὑτὰ 1 ὅ95 ουμθὺ- 
110} ΥΘΙΘΠΘΥ σθύγθβθῃ 861} τηϊίβίθ. Μϑιηθκθο (ζὰ Κα)]ὰ. 182) ἀπὰ 
ΜευΚΟ] (Ρσοϊορ. 1.1) ὈΠΠρίοη ἀ16 Κοη)οκίαγ; Κηδδοκ (Ρϑυ]γ- Υίββονσα 
ΠῚ, 129) νῖθϑ 8310 νϑηϊρϑύθηβ πιο, 116 810 νογάϊθηῦ δ 6, ζυγᾶοκ. 
ον ἄγ 68 6 ΠΟΟΒ ΟΥ̓ ΓΘΆ]1Οἢ, οἰηθη ΟὙΔΙΠτΉ ΒΟ ΚΟΥ Ζὰ Β πάθη, ΟΟΥ 

ἄθῃ ΑΡΟ]]ΟμΙοΒ ἰπ ἀΟΓΥ προέχδοσις 185. ΑΡΘΙ ἀῦτοι πὶ] κἄτ!0ἢῃ 8 
Τοχύοϑα παθσυηρθη ἀδγΐ τη ᾿ῃπ πἰομὺ οὐβὺ βομδϑη. 

1) 916 1ὑογαΐοσ Ὑϑυζθι ομμθῦ, οὔθ πϑβοαῦ οι Νουθβ ζὰ Ὀσίηροη, Η1]}]6Γ 
Φδγθῦ. 99 3. 438. 
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ΟΥἴοβ 188, ψὶθ Ὀδκαπηδ, ἄθῃ ΑΡοΟ]]ΟΠΪοΒ πιϊὺ ἄθῃ ΘΒ θη. ἀ68 
ΘΟΡΒΟΚ]681), αἰ8ὸ ἀθη Τοχί, ἀθη ψ|γῦ ΒΔΡΘη: Καηηΐα ΟΥ ΊΓΚΊΙΟΙ Ὑ ΘΥΒ6 
ἀ6Γ προέκδοδις δὰ8 ἀ6π Ξοθο! θη πὰ σπΟ]] 6 τϊῦ σο]ῃσίθμι Υ Ἰββθῃ 

ΧΆ ΚΘ, 80 πιυίβέα οὐ ᾿ἡπολλώνιος ἐν τῇ προεκδόσει οἰ ΘΓΘΙ: ἀπάσπη- 

[8118 ψᾺΓ ἀα8 ΟἸναῦ ζύθο]οβ. 16 γΆΒ0 ἢ} ἀδ]ηρ]οιίθη θη Ὑ 6786, 
ἀθγθῃ 166ΟΓ ΠῸΓ δἴηθη ΘρΡΟΠάθαβ, πα ΖΓ ἀ6Γ ζυγοῖΐα τὴ ΝΆΠΊΘΠ, 

σοι, τ ὕγάθῃ 1ἢ Ἰἤτοῦ Μοίτκ ΓᾺΡ δἴηθη ΒΟ 16 465 ΝΌΠΠΟΒ ρΆβ86ῃ ἧ): 
ἴῃ ἸΠΥΘΥ ὔὐρυδομθ ποῦ τα]ηογ. ὑψιτενής υπᾶ ῥψικάρηνος 51π4 
᾿ ΘΠ ρϑνγοῦίθ (65 ΝΌΠΠΟΒ (νῳ]. χ«. Β. θιοη. 20, 146. 28, 200. 

28, 228. 40, 88 ὑψιτενὴς περίμετρος, ἴσος Παρνησίδι πέτρῃ)", 
ὉΠ 4459 Ὑοτί ὑψιτενής Ὀορεορποὺῦ οὐϑὺ βοιῦ ΝΌΠΠΟΒ. ΕἜΥΠΟΥ: ἄδῃ 

ΜΙπιδΒ γογβούχὺ ΟΥΌΒ ἤδοῖ ΤΉ ΓΔΟΙΘη, σοσδάθ ἐγ ΤἬΥΒΟΙΘ ἢ. 50116 5 18Πη 
ἀϊ6 Ὀδιάθῃ θυβθ 468 ἔγαρ!ομθη 1ομΐοσθ μοίορθη; 816 Κοπηΐθῃ 68, 
ἄα ἀϊεὸ Ηρπιαὺ ἀ465 ΟΥρμθαβ βύγιυψιρ γγασ, ὰγ ἐγ ἄθη, ποθ Υ ἀθῃ 
Δ αβδιτθμμδηρ Καπηΐθ. Αὐὑὸῃ ἀ165 βργιοθὺ μχορθὴ 416 προέχδοσις 
ἀθ85. Αρο]]οηῖοβ. Υγο ἀδὺ Πιομίοσ ἀἰ6 Πιμπληΐς ἄκρη φεϑυαομύ δαί, 

γΟΙΤΊΔΩ 160}, 561 08ὺ θη ἰμτα ἀρο]]οη. 1 25 σκοπιῆς Πιμπληΐδος ἄγχι) 
νου βομχορὺ μαΐ, ποι Ζὰ βᾶρθη. Ε5 Ἰᾶρθ Ὡ8η6, 8ηὴ 448 Ῥδηρδιοη- 

ἀδθῖγρθ σὰ ἄθηκθη, ἀοοι ἰβὺ θϑὶ ἀϊθβοὺ ὕ θου πδἔθσαπρ Καθ Οτὲ πὶ 

Ἰο μαΐζογοπι ΟΥΡμθυβκυ]ῦ, 84 86] θϑὺ ἀδβ ᾿Ἰπποῦθ ΤΎΘΔΟΙΘΩ ΠΙΟὔ, δυβρο- 
ΒΟΒ]ΟΒβθη. θη ΜΊτηδΒ βομθιηὺ Αὐὶβύορμδηθβ (ὙἾ ΟἸΚθὴ 212) 15 ἔουπβέθῃ 
Βοῖ 'ἢ Νογάθῃ χὰ Κθῆμθι ἀπά ὄρος Θράκης ὃ Μίμας βαρὶ 5861η 
ΟΒΟΙ]αβὺ, 518 1 404 νὔγαἀθ ΠΙΘΥΖὰ Ὑγθῃϊρβίθηβ βύπησπθη. ἢ) δίβ 
ἄἀογ ΑὐἸϑίορῃϑῃηθβθ- ΒΟ ῃο]] δῦ πα Οτὐὸβ ἀυγοῃ ΖῈ8]] ἴῃ ἀοὺ Βϑζϑι πὰ ῃρ' 

, ΓΒγδοιθη γ ΡΔ]]6ὴ6 ἀθουθι ϑὑππηπηθη, ΜὙ|60 4108 ΥΡαΤΟ γογϑυβ- 

βϑύζθῃ πηι8, 1ϑὺ θη ΓΙ Δ ]1ΟἩ. 
Εδ οὐριϑοὺ 810}. α]8ο: ἀ16 ἔγαριομθη ἴουβθ, γθ] ἢ θ γῸΠ ΘΙΠΘΠ 

'ἴπ Κοηβίδῃ!ποροϑὶ Ἰοροηάθη δι δύ! ΚΟΥ οἰ ουῦ τ γάθη, 81πα τ 8ἘΤ- 
ΒΟΒΘΙΏ]1ΟῈ πιο σοῦ 400 πῃ. ΟἾγ. θηϊξβθίδῃηθη: 5816 Ὀθβο γι Όθῃ 
ΔΒΥΒΟΒΘΙΠ]1Οἢ οἷπθ 58600π6}6 Εδηχὺ Οὐδ οἷπθὸὰ Ζυρ ἀμγχοῖ 
ΤἬΓΒΟΙΘ ΟΟΘΥ 8ὴ ΤΉ ΥΔΟΙΘη γογΐθου. ΘΏΠ ὙΠΓ πὰ} ἴῃ ἀ6Γ Κιγοθη- 
οβομιομί 4Ἃ68 ϑοκγαίοβ Ι 6 Ἰϑβθη, ἀδίβ οἷπ ΠΟ Βύοσ ΑἸΠΠΠΟΠΪΟΒ 
ἈΠΙΟΥ ἄδπι βϑοβζΖομληΐίθη Κοηϑυ]αὺ ἀ68 1ἀηρσογθη ΤὨΘΟάΟΒΙ08, ἃ. ἢ. [πὶ 

1) Υαγῃη)οῖβ, ἀ6 ρατοοπιϊοσταρἢῖδ Οτοϊῖθν. 1881 υπμα Αγπΐτη, ἀ6 ΕΝ ΤΙΡ. 

τγοϊοσὶβ 1882 τὰ ἄθῃ ΤΏΘΒΘΗ. 
2) ΑὈρθβθῆθῃ σὺη ἀδὺ Ἰοιομίθη ΕἸΣβὶομ ὑπελείπετ᾽ ὀπίσσω, 416 δὺ5 ἀἄθη 

γ θη ΥΒΒο ] ὔϑβθῃ Ὀ61 ΒΟΙΔΘῚ γάσσατ᾽ ὀπίσσω, ἤρατ᾽ ὀπίσσω ἃ. ἀμ]. Ζὰ 6Γ- 

ΚΙάγθῃ 180. 

8) ρα). ποοῦ 2. Β. 44, 1 ἤδη δ᾽ ᾿Ιλλυρίης Δαυλάντιον ἔϑνος ἀρούρης καὶ 

πέδον Αἱμονίης καὶ Πήλιον ἄκρον ἐάσας. 
4) β΄. Πο]. ΑΡΟ]]. Πιμπλειάς᾽ χωρίον κατὰ Πιερίαν" οἱ δὲ ὄρος Θράκης. 
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ἴδῆγο 458, 'ἴὰ ΒΟόββομθη Κυοίβθη ὕτοίβοη ΕΟ ταὶ οἰμθα ΕΡΟΒ 
ἀδιπὶα ΟΥΥΆΠΩ, ἴῃ ΜΘΙΟΒΘΙη ΘΓ ἀ16 1 Ὑϑυβοθάθηθη 76116η ΤΉγδ- 

ΟΙΘῺΒ φθβθῃ ἃἋ6ῃ φούβομθη ΒΘ Ό6116η Οὐδιηα8 (3899,.400) σοί σίθη 
ΚἈτηρία πα ἀθβϑβθῃ 80 η6116 ΒἸυοῦ σόα ΟἸΘΥΒοηπο9 ἀθστοῖ ΤἈτ͵δ- 

ΟΙΘ ΒΟ. (ΘΓ )οπδὰ ὈΘΒΟΏΤΙΘΡ, 50 πὶ ἴβ8θῃ ΜΙ τὺ ΝΊΘΟ]ΔῚ 8η- 
ΠΘΏτηθη, ἀαίβ αἀ16 Ὀϑιάθῃ ὕϑῖβα δὺ8 αἀἰθβοὰ ΕἸΡΟΒ. βίβιησηθη. Π6Γ 

ΟΗ͂ γᾶὺ δῆβοθΒ σοπὰρ: ἄδιη Βοβίθροὺῦ 468 (ἰδίπαβ, ΕὙαυία, ὙΓΑΥ 
)Δ ἀογ οη6 Τομῃ μοσνογάθι, ἀδίθ οὺὐ πιο πὺῦ Κομϑὰὶ] τυχάθ, 
ΒΟΠάοσπ ἀδ5 δυο σογϑθ ἀμΐου βϑῖπρθὰ Κοηβαϊαὺ ἀΟΥΓ κοῦ ΚΑΙΒΟΥ 

ΤὨΘΟαΟΒΙ08 ἀοΥ Ζνγοιίθ ἀδ5 11οὐ ἀοΥ ΥΥ 6] Ὁ δΥὈ]1οκίθ. ἡ Μδη Ὀγδυσμὺ 
ΒΙΟ ἢ ΠῸΓ 61} ὙΘΏΙΡ 1π ὈΥΖΘΗ 80 η6 Ποηκαγύὺ ΒΙΠΘΙΖαγθυβοίζθη, Τὴ 

Ζὰ δὈορτοὶΐθη, σϑγυτη 6 ΙΟΥΔΙΘΥ ΟΠ ΔΕ ΚΟΥ ἀδπη815 ἀθη ΠΟΙ͂. 

ΑΙΟΒίασ ποῦθῃ ἄθῃ αἰΐθῃ Ῥοθίθῃ ζΖὰ οἰδίοσθῃ ἐγ ρσυὺ ἴδπά, ὑπὰ 
γγγαὰ δ Ὀοδύθῃ ἔμυη, ἀ16 ΑΡἕδβθυπρ Ἃ6Γ ΞοΒΥ" περὶ ἐθνικῶν πιομῦ 
Ζὰ ἰδηρθ ΠϑῸἢ ἋΟΥ ἀὯ68 ΕΡοΒ υπα ψΟἈΒ] ποοῖὶ που ΤἈΘΟΘΟΒΙ05. (8180 
ΥοΥ 450) δηζυβούζθοη. [1}28Ζὰ ραϊΐίβὺ, Ἂἀδίβ ἀ1ϊὸ Οὐὐβορσαρηϊθ ἀ68 
Οτοθ σοῦ Τιμηούμθοβ σοη (ἀαΖα, ἀ6Γ ἀπίρυ διβοσ Απαδβύαϑιοβ ἰθΐθ, 
Ὀοπαύχὺ Ιβὲ. 

Α]]οΐη 811Ζν168] Π8ὺ6 10} 80 ῆ0ῃ δὰβ δἴπθη ΕὙδρτηθηΐα ρθ- 
ΒΟΙ]ΟΒΒΘη; ΠΌΤ, ΘΠ 610 αγοὶ ἔθη] ῖ8θ ου μα] θηθη ὙουΚα 468 ΟΥΟΒ 
1ῆπ ΟΠ ΠΘ6168 οὗτγα 1η8 Ὗ. Φδμγβαπάογί γουνγθίβθη τηϊίβίθη, Κϑηη ἰΟἢ 
ΓᾺΡ ἀ168586 ΒΟ] 586 Ζυὶηροπάθ Κυϑεν ἴῃ ΑΠΒΡΥΟἢ ποῆμηθη. [ΙΟἢ Ὀ6- 
σἴηπ6 ταῦ ἀοΓ ΟΥΒΟΡΤΔΡΗΙΘ. 

1) [πὶ Ἐμοῖη. Μυβ. 41, 404 Ε΄ ἀαπὰ ὅ0, 148 ᾿ Πεὺ Η. ΚΔ 
818 ἀοη ζὰ Νίοβϑιηδ ὈΘΗΠα]]ομθη Οοά. 53. ϑαϊναί. 118 Βυυομβίδοκο 
ΟἾΠ68 ΚΌΣΖΘΩ ΙΘΧΊ κου ὌΌΟΥ 4845 ἰῶτα ἀνεχφώνητον ταϊροίο!]. [16 
ΒΟ] Ομ ογμαϊίθμθη Β δυο βἰπὰ δὰ8 δἰ πθΥ υϑυβϊτατθ] θη Ὑ ΟΥαρΘ 
ΔΟΩΟΒΟΒΤΊΘΡΘΙ; πϑὸ (Ἴ]οθθθ Παρῆας ὙΆΓΘΗ Β0ΠΟῚ ἷἱπ [ΔΓ ΘΠ ῬΘΆΓ 
ΒΙΑ ΩΓ δυβμθίβ θη: 8ὴ δηάδθγθῃ 6} ]θη, 2. Β. η80} (]οββθ ιδηδεν, 
ΔΓΘΏ ΘΙΠζ6 Ζ6.]16η ὉΠ]ΘΒου ΠΟ ρονογάθῃ; ἀ16 ΟἸξαῖθ πὰ ἴῃ ἋΘΓ 
Εοροὶ δὺῷ οδηἰβίθ δ. Καυμῃ οἷ Ζθηῃηΐθ] 468 Ἁυβρυπρ] ἤθη Υ ΘΥΚΘΒ 
(σοη Εἰμάθ Μ,Ί υὶ58 Απΐδβηνς Π υπᾶ γοῦ πάρ Φ 018 Μιύδ γοὸπ (9) 
ἰϑὺ ὑπ8 οὐμαϊίθῃη. Εαϑὺ 4110 Ο]Οββθὴ Ζϑιρθη 80} ἀθπὶ [Θησηδ 416 

.1) Βοκχαΐθβ ἃ. 8. Ὁ6ὅ. δον θιοδίοσ τχυΐβ ἀ88 οὐ δβηῦ δῦθη. ὔ Θ πη τηδῃ 

βοκταΐθβα ΊΙ 6 (]οὶ ἢ Φοβδῆμοθθ Δηοῖ. ΕἾ. 190) ταϊὺ ΖΟΒ. 08 υϑσυρ]θομῦ, 6χ- 
Κοημῦ Τ8ὴ ὈΠΒΟΔΨΜΟΙ ἱπὰ ἄθχ Βαουοῦ ἀθ08 ϑγβίθσθη ϑἱη ΒΡΟΒ ψ1Θᾶθσ, 1 Ἡ ΘΙΟὮ ΘΙ 

ἀϊο ᾿ἰθῦθθα ΕΠ] Θῖη αἀἰθ Η01]6 ἀοσ αἰύθῃ Οδίνου βρίθιθα; ΟὟ 68 416 αδὶμὶδ ἀ68 
ΕἸΒΟΌΪοΒ ΟὟΘΥ ΑΠΙΙΏΟΠΣΟΒ ΜΑΣ, τηὰἿ8 ἀπθηβοῃιθάθη Ὀ]ΘῚ θη; ϑοϊζγαΐθβ Κομηὺ 

Ὀεὶάθ υπὰ νογχοιδὺ δῦ Ὀθ146. 
2) ΑΥοἢ ΖΙΒΟΠΘη Φή υπὰ Χρήξω νὶτὰ ὙΔΕΥΒΟΒΘΙΏΠ1ΟΒ οἷα ϑᾶοῖκ τϑὺ- 

ἸΟΥθη 8611. 
Βοιί(χοποίοίη, Θοβοῖ. ἃ. ρατίθον. ἘΪγτπο]ορίκα. 19 
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γηογίε σὺν τῷ τ οὐδ χωρὶς (ἄνευ) τοῦ 1); Ξρτδοισορυδαοῦ ἀπά 
ΟΒαγακίου ἀν (Ο]οββθῃ ἰϑὺ ἀυγομδαβ δἰ 61 Π10}. 

ε5 οσΚ Κομπίθ υγϑρυηρ! οι πὸῸ}} ἄρῃ Τιΐ6] περὶ τοῦ 1 
ἀνεκφωνήτου ἰζᾶρθι. ϑον οι! τορ Ηδγοάϊδη 16 σοη ΟἸΟΙ ΓΟ ΟΒΙΚΟ8 
Β04 ϑύζοκθ υπίοσῦ ἀϊθβοα 7106] οἰδοσί, ΑἸ]οη. τοῦ Βϑολὶ διαΐ 
ἘΠ ΘΠΟΙ]Η͂᾽ (016 οτΐβοθρ. διάκο ἀθὺ Ὀγζ. 1[ιὐξογαύυσ 1887 53. 21) ἀ1686 
ΟἸξαΐθ δαῦ 7611 6 ἀθὺ ρστοίβοῃ ὕγογκο περὶ ὀρϑογραφίας Ὀοζοζθη, υπὰ 
ΔΌΘΗ ὉΠΒΕΥ ΕὙΑρτηθηῦ Καπη Θθηβοσυΐ δὺ8 δἰποῖῃ Ὑογκο περὶ ὀρϑο- 
γραφίας 5Βἰαιηπθη. ΒΒ ἅδρο. Ηδογοάϊδηβ Ζοὶν Εἰπδὺῦ πογάθῃ ΜῈ 
Βρᾶϊου ἴθ ἄθῃ ϑομγι θη περὶ ὀρϑογραφίας ἈΒΗ]Π16Π6. ἸΟΧῚ Κα 186} ρο- 
ογάποίθ {Ππἰογαύδ] ρθη γουΐο ρθη, υπὰ ΕἾΥ ἀθ8 Οὐοβ ΟΥβορταρὶθ 
δῦ βοβοῃ Β 180}1} Ορυβο. 1 629 ἢ δὺβ ἀθῃὴ Απράθθη 468 488 
ἘΠῚ ἄθῃ ΕὙαρταθηΐθη οἰησοὶπα {[Ππέογαύθ προ ἀπο ἄθῃ ΤΙ] η 
περὶ τῆς αἱ διφϑόγγου κατὰ στοιχεῖον, περὶ τῆς εἰ διφϑόγγου κατὰ 

στοιχεῖον, περὶ τοῦ ἐ ἀνεκφωνήτου (κατὰ στοιχεῖον» πδομρονίοβθη. Ὦ 
Νυῃ Κογοη Ζ.)76 1] ἀογ Ο]οβϑοὴ 465 Γοχί Κοὴ Μοββδῆθηβο ποσί- 

σοίγθα τὰ Εἰγτηο]. σϑηυϊπυμλ Μ]ΘΟΘΥ: 

Ιμ6χ. Μεβ5. 

Ὄληαι' Τυραννίων προπερι- 
σπὰ καὶ δῆλον ὅτι τὸ ἐ προσ- 
γράφει οἰόμενος παρέλκειν τὴν 
αὐ' οὕτως καὶ ἐπὶ τοῦ “πρώτη 

ἐπαύρηαις καὶ ἀφίκηαι. ἐστὶν 
ὃὲ μέσος β΄ ἀόριστος χαὶ οὐ 
προπερισπᾶται οὐδὲ προσγράφε- 
ται τὸ ἴ. τὸ μέντοι ὄρηαι ἐκ 
τοῦ ὄρεαι γέγονεν ἐνεστῶτος ὡς 

ἀπὸ α΄ συξυγίας κατ᾽ ἐπέχτα- 

σιν᾽ ὡς δίξηαι δίξεαι λέγουσιν 

οἱ Ἴωνες, καὶ ὄρηαι ὡς ἀπὸ α΄ 

δσυξυγίας. 

-------.-.-..Ὀ.ὄ τ--ΟΟὁἡ΄-.. -᾿ - --.-Ἐἐ--Οα-.ς.- 

Εν. σοι. 
Ὄληαι" Τυραννίων προπερι- 

σπᾷδ) καὶ τὸ ἱ προσγράφει οἰόμε- 
νος παρέλκειν τὴν ατ΄ οὕτως καὶ 

ἐπὶ τοῦ «πρώτη ἐπαύρηαι“ (1. 
16, 117). ἐστὶ δὲ μέσος β΄ ἀόρι- 
στος 3) καὶ οὐ προπερισπᾶται οὐ- 
ὃὲ προσγράφεται τὸ 1ἱ. τὸ μέντοι 
ὄρηαι, οἷον .,αὐτὸς ἐν ὀφθαλμοῖ- 

σιν ὄρηαι“ (θα. 14, 848) ἐκ) τοῦ 
ὄρεαι γέγονεν ἐνεστῶτος ὡς δ) ἀπὸ 

α΄ ἢ συξυγίας κατ᾽ ἔχτασιν, ὡς δί- 
ξεαι δίξηαι. λέγουσιν γὰρ οἷ Ἴωνες 
καὶ ὀρέω ὡς (ἀπὸ τῆς α΄ συζυ- 

γίας. (Ὧρος ὃ Μελήσιος).Ὁ) 

1) Δυβμδδτηθη β᾽ πα ἀϊ6 6]οθβθῃ ουνυχίασιν, Νῷν, Ξῆναι, Ὀπίσω, 'ιδησεν, 

πῃ ἄθπθῃ ἔχει τὸ τ (Ὀθζνγ. οὐχ ἔχει τὸ τ) δἰθῦ, ἔθσμοσ Ὄληαι,͵, Ὁμαρτῇ, Ὥμοι, ἰῃ 
ΜΘΙΟΒΘη 16 Θη Βρυθοβοηθη ΑὩρΑΌΘΗ τὺ ἄθτη ἄθδτίροι Ταχὺ σογοῦθη βἰμά. 

2) Εἴη ΤΟΙ] ἄδγομ, περὶ τῆς ἂε διφϑόγγου κατὰ στοιχεῖον, Ἀγ, γοΥυπάθα 
τηὶῦ ἀθθ Τὶ πιοΐμθοβ στοὰ δζα ΟΥἰπορταρΐθ, πὶ οἴμϑὺ Ἰοὺ υϑυθγαπηΐθη Ηδηά- 
ΒΟΒΤΝ ἀδ68 Εβουσ8] ουμα]ίθη, νυ]. Ε. ΜΊ]ΟτΒ Καίδιορ 8. 8384. 

8) τυρανὶσ προπερισπωμένως Α 4) μέσος ἀόρ. δεύτ. Β δ) ἐκ 

δὲ τοῦ Β 6) ὡς δ }}10 Β, ἀδτ ἐνεστὼς 7) τῆς πρώτης Β 8) Εγχδησὶ 
δλδ8 Εὐγη). τῆᾶστ. Ο61}6 468 Ὅτοβ ἰ8βὲ Ἠογοιϊίδῃ περὶ ἸλΆ. πρ. 8, 417 
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οχῷ ξυγγενεῖς, χὠ ξυμπό- ᾿ 
ται, χὠ φυλέται" σὺν τῷ τ αἵ 

[πρ]ῶται συλλαβα[(}]" οὕτω γὰρ 

λέγουσι τὸ μὲν ἕν τ ἐκϑλίβον- 
τες. [κρᾶσιν] δὲ ποιοῦντες τοῦ ἃ 
καὶ ὁ εἰς ὦ καὶ [προσγραήφοντες 
τὸ δεύτερον ἱ, τρέποντες χ[αὶ τὸ] 
χ ἀναγχαίως εἰς τὸ χ' χὠ τυμ- 

πανισμοὶ] χὠ πυκνοὶ σαβάξιοι “ 
(Αυιβίορη. [.γχ8. 588). 

291 

Χῴ ξυμπόται), χὠ ξυγγενεῖς" 
σὺν τῷ ἱ ἡ πρώτη συλλαβή" οὕτω 

«γὰρ λέγουσι τὸ μὲν (ἕν) ἐ ἐκθλί. 
βοντες καὶ ποιοῦντες κρᾶσιν τοῦ ἃ 

καὶ ὃ εἰς τὸ ὦ καὶ προσγράφοντες 

τὸ δεύτερον ἴ, τρέποντες καὶ τὸ αὶ 
ἀναγκαίως εἰς τὸ χ. χὠ τυμπα- 
νισμοί“, (οὕτως εὗρον εἰς τὴν 
ὀρϑογραφίαν ρου τοῦ Μελη- 
σίου. 

Ἐπ ἰϑὺ Ὀδίγολα] 0, ἀαίβ αρθ, σϑίομοῦ βρὲ ἀ1θ86 δ 6] ]6ῃ 
(Δ]]ογάϊηρθ ταὶ ἄθηῃ Κ]θίποη ἀπάθγυμρθη ἀ68 Ὑογίρβθοβ 465 ΕἸ γΙΠΟΪ. 
ΤῊ Ό1) δη γέ, ἄἀθη ὅθ] 8, ἀ6Υ ΒΙΘΥΏΔΟ ἢ ἀπροάϊηρέ ποὐνοπαϊμ 
ἰϑῦ, πιοῃΐ ρεζορθὴ δαὺῦ: 488 βορθηδηηΐθ [6 ΧΊ Κοη ΝοΒθδθηΒ0 1ϑὺ δ 
ΘΚ ἀογ ΟΥΒορταρηθ ἀ68 Οτοϑ. Ἐπ ᾿δ8ὲ 510} 165 Ἰϑομὺ πόσο ἢ 
ΖΥΠΡΟΠάΘΥ ἀδγίμυη. Ζυπϑοηβὲ βέϊσησηθη σοὺ ἄθη (]οββοὴ 468 Εὐὖγ- 
ΤΠ Ο]ΟσΊΚΟοη οἰ βουτηδίβθοη χὰ ἀθηθη 468 Μοββδηθβθ ΠῸΓ ΠΟΘΙ: 
Ὄρηαι" εἰς τὸ Ὄληαι νρὶ. 'πὶ Μο88. Ὄρηαι" χωρὶς τοῦ τ᾽ ἐκ γὰρ 
τοῦ ὕρεαι γέγονεν ἐνεστῶτος ὡς ἀπὸ α΄ συξυγίας, ὡς προείρηται. 

ἘΠ. 80 ἀπθοϑίϊιχητηίοβ ΟἸΐαὺ Κοπηΐθ ἀοσ ὙΟΥΆΒΒΟΥ 468 Εἰ γι ] οσΊΚοΙ 
ποῦ ὈΥΔΌΘΠΘη: 6. οὐβούζία 68 ἀΌσΟΝ ἀθη θη θρυθομθηάθη Υ ΟΥΤΘΙ8Β. 
ΑΒΜ] ΟῊ Ι8ὲὺ ἅ16 ΟἸοθβο Ὅπῃ᾽ εἰς τὸ Ὁμαρτῇ, ἀθοΥ ἴπὶ Μθββδῃθηβο 
οηἰβρυομὶ [Ὅπ]ῃ καὶ πῇ σὺν τῷ τ ὡς προείρηται] Μιὺ Βεοοβὺ 
μαὺ Εδθθ ἀϊο8 προείρηται δὰ ἀ16 6]ο58Ὲ Ὁμαρτῇ ὈδΖορθη, στ θσΟἘ] 

ἰὴ ἀογβοίθθη οὐχ 4160 Βοβρσθομαηρῦ γὺὴ πῇ υπᾶ ὅπῃ [68]: γρφὶ. 

Εΐγηη. πιϑρι. 18, 20 (αὺ8 ΟἸΒΟΙγΟθΟΒοΘ περὶ ποσότητος). Α1]6 
ἀυγίροη τοῦ Βαθθ ζὰπὶ  ουρ δῖοι ΠοΥαηρθζορθηθη Ο]Οββθη 468 Εἐγ- 

Δ Ο]ΟΊΚοα σσϑὶομθη ἴτὰ ου]δαΐ νοὶ σοη ἀθπὶ Μθββδῃθηβθ 8} ); 816 
βίδιησηθη ρου θ μα δὺβ ΟἸΠΟΙΓΟΌΟΒΙΚΟΒ, ἋΟΥ 18 ΟΥΟΒ Υ16] Ὀδπαυϊχέ, 

ΔΌΘΥ ἔγοὶ υτηροϑία! οί, Ζὰ ΚΘΙΠΟΣ ψὶγὰ ΟΥῸΒ 818 6}}6 ψοπδηηΐ; 

1) χωιξυνπῶται Β, ἴῃ “Θ]ΟΏΘΙα ἀ16 6Ἴ]οΟ886 8}161π γα θη 1δὺ. 

2) Ετρδηχὺ δὺ8β Εΐγτω. τηδρ. 
8) ουρ]οίσμθα Κη τηϑῃ δοιμδέθηβ βοΟ ἢ μοχ. Μοββ. Νηρῇδες" σὺν τῷ 1 

ὡς Βρισῇδες ᾿Ερεχϑῇδες Καδμῇδες Οἰνῇδες Χρυσῇδες" συναιροῦντες γὰρ ἔλεγον 
᾿“ττικοί' Νικοχάρης Γαλατείᾳ καὶ Εὐριπίδης πολλάκις. ἐπὶ δὲ εὐθείας ἑνικῆς 

Μένανδρος, ,Νηρής τις ἐπὶ δελφῖνος" ταῦ ΕΥΥΤΔΟ]. ρθη. Νηρῇδες" ἔχει τὸ τ' ἀπὸ 

γὰρ τοῦ Νηρηΐδες, ὡς Βρισηΐδες καὶ Χρυσηΐδες (καὶ Καδμηΐδες», συνῃρέϑη καὶ 

γέγονε Νηρῇδες {καὶ Βρισῇδες» καὶ Χρυσῇδες καὶ Καδμῇδες ὑπ Βρισῇδες" 

εἴρηται εἷς τὸ Νηρῇδες. ῬΟΟΔ Βἰπᾶ ἀΐϊθ ΑὐτΘἰσμαηρθα 16 ν᾽ βοόμοι Ζὰ στοίβ, ὑπὶ 

οἰπθα βίομογθη βοθ]υβ σὰ ροβία ὕοπ, Ζυγη8] ἱὰ ἡδομδίου Νἅμ6 οἷπθ δὺ8 ΟΠ οῖγο- 

Ὀοβῖκοβ ροποιαπιθηθ 6Ἴοβ86 Νηρίτης 568. , 
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ὍὙΟἘ] ΔΌΘΥ πάθῃ 810} 1 ἀθη ἄργιμζοθη Βυομδβέαθθῃ ἀ65 ΕὐΥ ΠΟ] ΟρΊΚοΙ 
ΖΔΒ]ΓΘΙΟΒ6 (]οββθη δὺ8 Οτοβ περὶ ὀρϑογραφίας, σο]ομθ 1π Κρυβοὶ- 
σοΌσχαυο ἀπά Αὐϑνδῃ} ἀθγ ΟἸΐαίθ δυΐβ θηρβίβ ἄθῖῃ 1 χικο Μ688δ- 
ΠΘΗΒ6 ΘΗ ΒΡΥΘΟΒΠΘη πᾶ ἄδ586106 ογράπζθη. ΙῸἢ 506116, ἀβ 416 Αυΐ- 

ΖΒ] ρθη 18. }]5. πο φυϊδηρθη, αἀ16 Β.ΟΠΘΥ ἄθα Οτὸβ ροῃῦτγιμοῃ 
ΘΙ ΖΟΒΆΓΤΊΤΩΘΗ: 

1) ᾿4“σίω᾽ ..4σίω ἐν λειμῶνι" (1]. 2, 461) οὐκ ἔχει τὸ ἱ προσ- 
γεγραμμένον. ἀπὸ γὰρ τῆς ᾿Ασίας εὐθείας ᾿Ασίου ἡ γενικὴ γίνεται, 
Ἰωνικῶς ᾿“σίξω ὡς ᾿Δτρείδεω καὶ κατὰ κρᾶσιν ᾿4“δσίω. ἢ κατὰ 
συγχοπὴν ὡς ἐὐμμελίας ,οὐἐυμμελίω (Πριάμοιο) χαὶ .,βορέω ὑπ᾽ 
ἐἰωγῇ“. --- Αα!. ὅθδο]. 1]. θ14. τὸ ᾿“σίω ἐνταῦϑα γενικῆς πτώσεώς 

ἐστιν, ὅϑεν οὐχ ἔχει τὸ τ. ἦν γάρ τις ᾿4σίας ἥρως, οὗ ὁμώνυμος 
᾿Ασίας λειμών, εἶτα ᾿Ασίεω ὡς ᾿Ατρείδεω καὶ ᾿Ασίω κατὰ συγκοπήν, 
ὡς εὐμελίας ,ἐυμελίω Πριάμοιο“ (1]. 4, 1606) καὶ .,»Αἰνείω ἕταρον" 
(Ι. ὅ, ὅ84: ἑτάρῳ Οοαά.) χαὶ .. Βορέω ὑπ᾽ ἐωγῇ“ (Θά. 14, ὅ98). 
οὕτως Ὧρος ἐν τῇ ὀρϑογραφίᾳ. Υα]. ϑδίορμαποβ Βγζ. 151, 1 οὰ, Μείη. 

2) Ἐγῷδα᾽" ἐγὼ οἷδα. οὕτως ὃ Μελήσιος Ὧρος. 
8) ἘἘγώμαι" ἐγὼ οἶμαι καὶ κατὰ χρᾶσιν ἐγῷμαι (πιο! θα ν 

ὭΔΟ} ᾿Εγῷδα). 
4) ἘΕίσῇῆμεν (Οοαα. εἰνῇμεν) ἀντὶ τοῦ εἰδήϊμεν, σὺν τῷ 1, Καλ- 

λίας Πεδήταις (ΕΥὙ. 11 Κ), καὶ εἰσῇσαν ἀντὶ τοῦ εἰσήϊσαν, σὺν τῷ ἃ, 
᾿4γάϑων ᾿Δερόπῃ (ΕἸ. 1 ΝΞ) καὶ εἰσῇα ἀντὶ τοῦ εἰσήειν. Μα]. υπίθη 
6Ἴοβ86 Ἦια α. δ, νρ}]. μοχ. ϑββδῃ. (]οββοὸ Ξξυνῳδός: Καλλίας Πεδήταις. 

δ) Ἐν ὅσῳ" μετὰ τοῦ 1 ὀνοματικῶς γὰρ παρὰ τὸ ὅσος" οὕτως 
ὁ Μελήσιος ρος. Ὑα]. Ἰμοχ. Μίοββαῃ. Πάντῃ: ὀνοματικὰ γάρ. 

6) Ἐν χρῷ᾽ σὺν τῷ ἃ, ἀντὶ τοῦ ἐγγυτάτω, πάνυ ἐγγύς, ὥστε 

καὶ ἐφάπτεσϑαι τοῦ χρωτός. ἀπὸ τοῦ ὃ χρώς, τοῦ χρῶ ᾿Αττικῶς, τῷ 
χρῷ᾽ τὸ δὲ ἐγχρωκουρίας οὐκ ἔχει τὸ 1. ὑφ᾽ ἕν γὰρ εἴρηται. οὕτως 
Ὧρος ὁ Μελήσιος. α]. Ἰιοχ. Μοββδαη. (Ἴ]οββ Χρῷ. ῬἈΥΥπΙομοΒ δά. 
Βυίῃ. 182. 

1) ᾿Ενῴδια" σὺν τῷ τ᾿ τὸ ἐνώτιον. ἴσως παρὰ τὸ ἐνοιδεῖν τὰ 
περὶ τὸν τόπον εὐθύτρητα ὄντα. οὕτως Ὧρος ὁ Μελήσιος. 

8) ΕΓ ξξηῃηονήϑην᾽ σὺν τῷ ἴ, κατηντλήϑην, ὅϑεν καὶ ἠϊόνες οἱ 
αἰγιαλοί, διὰ τὸ καταιονᾶσϑαι ὑπὸ τῶν κυμάτων. αἰονήματα γὰρ τὰ 
καταντλήματά φασιν οἱ ἰατροί. Ναὶ. αηΐοη 6Ἴ]οβθθ ᾿Ηιόνησας. 

9) Ἐπὶ νῷν (νῶν Β, νώτης Α)᾽ ἀντὶ τοῦ ἐφ᾽ ἡμῖν. σὺν τῷ ϊ 
παρὰ Λυσίᾳ, ὡς Ὧρος λέγει. εἴρηται εἰς τὸ Νώ. Ὑρφὶ. 1,οχ. Μοβββη. 
6]ο5886 Νώ υπὰ Νῶν. 

10) ἘΕὐρυπῴδης᾽ -- -- -- -- λέγει δὲ ὃ Ὦρος ὅτι εἰσὶ τινὰ 
δύο ἀντιπεπονθότα ἔχοντα {παράγωγαν᾽ ἐστὶ γὰρ ΛΜεώς καὶ Εὐρύ- 
πῶν, (καὶ τὸ μὲν Δεώς εἰς 6 λῆγον ἐποίησε (καὶ τὸ Δεωντίς καὶ 
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τὸ “εῶνις φυλή, ὡς ἂν εἰ (ὡς ἵνα Β, ἵνα ὡς 44) εἰς ὧν ἔληγε, ὥσπερ 
Θέων Θεῶνις, τὸ δὲ Εὐρύπων ὥφειλεν Εὐρυποντίδης ὥσπερ Μέων 

“εοντίδης, ἐγένετο (δὲ καὶ» Εὐρυπῴδης, ὡς ἂν εἰ (ὡς ἵνα Β, ἵνα 
ὡς 44) εἰς ὡς ἔληγε, ὡς Μίνως Μινῴδης καὶ ἥρως Ἡρῴδης. Ὦιϊ6 

Βουμοσκυηρ Κὔμηΐϊθ δῦ ἢ} 88 ΘΙ ΠΘὴ 8πάργθῃ ΘΚ (τὶθ περὶ παϑῶν 
ΟὝΘΥ ὈΟΒΒΟΥ περὶ ἐθνικῶν) βύδιητηθῃ. 

11) Ἐφ᾽’ ᾧ᾽ σὺν τῷ τ Θουκυδίδης, καὶ ἐφ᾽ ᾧτε. οὕτως Ὧρος 
ὁ “Μελήσιος. 

12) Ηβῶμι" σὺν τῷ τ᾿ ἀπὸ τοῦ ἡβάοιμι (Ὁοαά. ἡβόοιμι). οὕτως 
Ὧρος ὁ Μελήσιος. 

18) ἘἮΙια᾽ δισυλλάβως μὲν τὸ ἑπορευόμην [(καὶ)] σὺν τῷ 1. 
οἵ δὲ Ἴωνες ἤϊα λέγουσι καὶ ἤϊσαν τὸ ῥῆμα. Τὐπηι το! θα πβοἢ 
ἩΗβῶμι. αὶ. Ῥμοίύϊ!οβ. 

14) ᾿Ηιδέσϑην" σὺν τῷ τ΄ Εὐριπίδης ᾿4λόπῃ (109 ΝΞ) ,,οὐ μὴν 
(μὴ ΒΒ, ἴθ} 4 σύ γ᾽ ἡμᾶς τοὺς τεκόντας ἠδέσω“. καὶ ἠδέσϑης 
(Οοαά. ἠδέσϑην) καὶ ἠδέσϑη ὁμοίως, ἀπὸ τοῦ αἰδῶ περισπωμένου. 
οὕτως Ὧρος ὃ Μελήσιος.) 

16) ᾿ἨἨιόνησας᾽ σὺν τῷ 1 ἀντὶ τοῦ ἔλουσας ἢ κατήντλησας" 

εἴρηται δὲ ἐν τῷ Ἐξξῃονήϑην. Ὧρος ὁ Μελήσιος. ἡ δὲ χρῆσις παρὰ 
Αἰσχύλῳ (425 Ν3). ΥὙεὶ. Ῥμοί!οβ. 

16) Ἦιρτο" σὺν τῷ τ᾿ ἀπὸ τοῦ αἴρω" τὸ δὲ «παρηέρϑη δὲ κάρη“ 
(1. 10, 841) οὐκ ἔχει τὸ τ. ἀπὸ γὰρ τοῦ ἀείρω (Οοἀά. ἀέρϑω) ἐστίν. 
οὕτως Ὧρος ὃ Μελήσιος. 

11) ἮΠις᾽ ἰστέον ὅτι τὸ ἧς, ὅτε μέν ἐστιν δριστικόν, οὐκ ἔχει. 
τὸ ἴ, ὅτε δὲ ὑποτακτικόν, ἔχει, οἷον ἐὰν ὦ ἧς ἡ καὶ κατ᾽ ἐπέκτασιν 
(Οοαᾷ. ἐπένϑεσιν) τῆς σι συλλαβῆς ἦσι. Ὧρος ὃ Μελήσιος. 

18) ἘἮΙισαν" σημαίνει μὲν καὶ τὸ ἐπορεύοντο καὶ τὸ ἤδεσαν, 
καὶ ἀμφότερα τὴν αὐτὴν γραφὴν φυλάττει. ἀλλὰ τὸ μὲν ἐπορεύοντο 
εἴρηται εἰς τὸ Ἤιειν ((οἀά. ἤην); τὸ δὲ ἤδεσαν εἰς τὸ Ἦισμεν. ϑιομί 
ἀηχαϊ ίο ΔΥ ποῦ ἮΙ ς υπὰ νοῦ Ἦ!ισϑα. 

190) Ἦισϑα᾽ ὅτε μέν ἐστιν ὑποτακτικὸν σημαῖνον τὸ ὑπάρχειν, 

1) Ὁποῦ σοὺ σϑηὺ 416 ψΟῸὨ] δὺβ ἄθῃι Τ6}}] ἄρον ἀθῃ ὈΙΡὨὐΠοηρ 

εἰ ϑἰδιωσχηθπᾶθρ (]οθθα Ἤιδεισθα᾽ ἀπὸ τοῦ ἤδειν γίνεται κατὰ ἔκτασιν ἤδειν 
(τὸ α΄. καὶ τὸ γ᾽ ὁμοίως. Σοφοκλῆς Καμικοῖς (3808 ΝὮ ,,.κκὴν οὔ τις ἤδειν ἐκ 
ϑεοῦ κεκρυμμένην“. ἀντὶ τοῦ ἤδεεν γὰρ ((οἀά. καὶ) κατὰ κρᾶσιν γίνεται ἥδειν, 
ὥσπερ ἤσκεεν ἤσκειν' ,,ἤσκειν εἴρια καλα“ (Π. 8, 888). τούτου τὰ πληϑυντιχὰ 

ἤδειμεν ἤδειτε (ἤδετε 4) ἤδεισαν καὶ κατ᾽ ἔλλειψιν ἤδεμεν. Μένανδρος Φανίῳ 
»πότων τε καὶ κώμων ἅπαντες ἤδεμεν" καὶ Εὐριπίδης (Βαοοι. 1846), ὅτε δ᾽ ἐ- 
χρῆν, οὐκ ἤδετε" καὶ τὸ .,ἤδη (ἤδει Β) ταῦτ᾽ ἐγὼ φράσαι καλῶς." καὶ ἐπὶ τρί- 
τοῦ προσώπου (ῇδειν. καὶ τὸ κατ᾽ ἔχτασιν ἤδεισϑα ᾿Αριστοφάνης. καὶ τὸ μὲν κοινό- 

τερον διὰ τοῦ εἰ (Ε Οο44.), τὸ δὲ ᾿ἡ“ττικὸν διὰ τοῦ ἢ ἤδησϑα Εὔπολις (ΕἾ. 416). 
οὕτως Ὧρος. 
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σὺν τῷ ἴ γράφεται, ὅτε δέ ἐστιν δριστικόν, οὐ προσγράφεται τὸ 1. 
ὅτε δὲ πάλιν λάμβάνεται ἀντὶ τοῦ ἤδεισϑα, ἀπὸ τοῦ ἤδειν ὑπερσυν- 

τελικοῦ, οἷον ἤδειν ἤδεις ἤδει καὶ κατ᾽ ἐπέκτασιν τῆς θα συλλαβῆς 

ἤδεισϑα καὶ κατὰ συγκοπὴν ἦσϑα, γράφεται μετὰ τοῦ 1" Εὐριπίδης 

Πηλεῖ (022 ΝΞ) πάρεσμεν, ἀλλ᾽ οὐκ ἧσϑ᾽ ἂν οὐ) παρόντα με“. 
Ὧρος ὁ Μελήσιος. 

20) Ἦισμεν" ἰστέον ὅτι ταῦτα διὰ τοῦ ἐ γράφεται τὸ ἤστην 
ἧσμεν ἧστε ἧσαν, ὡς λέγει Ὧρος ὁ Μελήσιος ἐν τῇ οἰκεία αὐτοῦ 
ὀρϑογραφίᾳ᾽ ἐστὶ γὰρ εἴδω, ὁ ὑπερσυντελικὸς εἴδειν καὶ κατ᾽ ἔχτασιν 
᾿Δττικῶς ἤδειν ἤδεις ἤδει, τὸ β΄ τῶν δυϊκῶν ἤδειτον, τὸ γ΄ ἠδείτην 

καὶ κατὰ συγκοπὴν τῆς εἰ διφϑόγγου καὶ τροπῇ τοῦ ὃ εἰς τὸ ὅ 

ἤστην, οἷον »μτὼ δ᾽ οὐκ ἄρ᾽ ἤστην οὐδὲν ἄλλο πλὴν δάκνειν" (ΑΥ. 
γόρο! 19), ἀντὶ τοῦ ἤδεσαν- καὶ τὸ πληϑυντικὸν ἧσμεν ἀντὶ τοῦ 
ἤδειμεν ὡσαύτως γέγονεν᾽ Εὐριπίδης Ἑχαάβῃ (1111) .»εἰ δὲ μὴ Φρυ- 
γῶν πύργους πεσόντας ἧσμεν“"" καὶ ἧἦστε ἀντὶ τοῦ ἤδειτε Σοφοκλῆς 
Κόλχοις (816) οοὑμεῖς μὲν οὐκ ἄρ᾽ ἦστε τὸν Προμηϑέα““" καὶ 
ἦσαν ἀντὶ τοῦ ἤδεσαν Εὐριπίδης 'ῬΡήσῳ (δ8ῦ4)" .,.οὐδ᾽ ἀφιγμένον τὸ 
πάμπαν ἧσαν᾽ ἀλλὰ μηχανᾷ τάδε“. 

21) Κτῴμην᾽ σὺν τῷ τ΄ Σοφοκλῆς Τραχινίαις (191) “πρὸς σοῦ 
(οὗ Οοἀά.) τι κερδάναιμι καὶ κτῴμην χάριν. Ὧρος ὃ Μελήσιος. 

22) Κῴνος" τοῦτο κατὰ συναλοιφὴν μετὰ τοῦ τ γράφεται. 
᾿Δριστοφάνης Βατράχοις (511), οἷον οκὥὦνον ζἀνεγκεράννυ γλυκύτα- 

τον"΄ ἀντὶ τοῦ καὶ οἶνον. Ὧρος ὁ Μελήσιος. Υ αὶ. 1ι6χ. Μ688. Χῴ ξυγγενεῖς. 
28) ἘΚῷος" σὺν τῷ ἱ γράφεται, ἐπειδὴ εὕρηται (καὶ κατὰ 

διάστασιν. Καλλίμαχος (ΕὟ. 254) οτῷ ἴκελον τὸ γράμμα τὸ Κώτον“". 
ϑύθαὺ πηι δέρ! 8 π8ὸ} Κὦνος. ἘΠ [ο]ρὲ ΟΠΒΟΙγοθοβΚοβ; ἀϊθ Β6- 

στὕπαυπρ ἐπειδὴ εὕρηται κτλ. ἰδὺ Ὀ6Ὶ ΟΥΟΒ ἴῃ ἄθα Τ61} ρου ἀϊθ 

διρδύμομρθο δυίβογογαθη θοῇ Ὀ6] 160 ύ, 
24) “ῃδάριον᾽ (σὺν τῷ τ᾽ τὸν ἱμάτιον᾽ καὶ εἴρηται ἀνωτέρω. Ὧρος 

ὃ ΜΜελήσιος. αὶ. Ατδίορῃ. Υὄροὶ 115. 16 Ὑ δυοιβαηρ ταΪβ ἤ8Ὸ ἢ ἄδΓ 
Θ ΘΠ] ηρ 468 ΝΆΙΠΘΠ8Β ἀθπὶ ΟΥΟΒ 86] 08 ζϑῃὄγθῃ: νρ]. τῇ 1μ6χ. Μίϑββδῃ. προ- 
είρηται. ΕϊπΘ Θη βρύθομθηάε (]ο886 ἢπάοϑὺ 510}} 'πὶ Εἰ ὑγιμο]ορίκοι πἰομί. 

20) ἹῬΡᾳστώνη᾽ (σὺν τῷ 1) παρὰ τὸ ῥᾷον, τὸ εὔκολον γίνεται 

ῥᾷστος καὶ ἔκ τούτου ῥαστώνη ἡ ἡδυπάϑεια καὶ εὐκολία. Οοά. 18. 
Ῥαστώνη" παρὰ τὸ ῥᾷδστος, ἀντὶ τῆς ἡδονῆς. Ὧρος ὁ Μελήσιος. 
Οοα. Α. 

260) Σῷ᾽ μονοσυλλάβως οἵ σῷοι (ὡς παρὰ Θουκυδίδῃ», οἵ δὲ 
συνηϑέστερον γράφουσιν σῷοι. ἔχει δὲ τὸ τ. ἀπὸ γὰρ τοῦ (οἵ σῷοι οἵ 

1) Οοαά. οὐκῆσϑ᾽ ἄν οὐ. )κΒ αΥρὲ Μιίβυοσβίδι πὶ ἐν ἠἡσθάνου (ὙΥΟΙΕ. 
ῬὮ1Ο]. 28, 862) ζοὶσὺ ἀϊθ ϑρυδοβιθπηίηϊββ ἀθθ Ογοβ. 
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σῷ. ὥσπερ οἱ ξῷοι οἵ ξῷ. (Ὧρος ὁ Μελήσιος). Ὠϊ16 Εγρδηζαηρθῃ 
βύδβιτηθη 88 ἄθῃ Εἰ. τᾶν. ΥΩ]. ΡΒοίΙΟΒ. 

21) Ταλαῷο (Οοἀά. Ταλῶο)᾽ μετὰ τοῦ 1 τινές" ἦν γάρ, φασίν, 
Ταλαοῖο᾽ οὐ κατεπείγει δέ' ἀπὸ γὰρ τῆς εἰς ὡς εὐθείας ᾿Δττικῶς 
κέκλιται καὶ πλεονασμῷ τοῦ ὁ (Ταλαῶο» ὡς καὶ τὸ Μίνωο ᾿άνδρο- 
γέωο. οὕτως ὯὮρος ὁ Μελήσιος. ἢ) 

28) Τρυγῷ καὶ τρυπῷ᾽ οὧς δ᾽ ὅτε τις τρυπῷ δόρυ νήϊον ἀνήρ“ 

(θα. 9, 884) {σὺν τῷ 1) τῷ λόγῳ τῶν εὐκτικῶν, τρυγάοιμι τρυγῷμι 

τρυγάοι τρυγῷ. πῶς ἄν τις ὄμφακα τρυγῷ: Ὧρος. Ζοῃ. 1152 
Ὧρος ὁ Μιλήσιορ. αὶ. 1ιοχ. Μεββδη. Νικῷ. 

ΤῸ. [0807 Ὑϑυρίθιομθ τα ἀἸ686η Ὁ]ΟΒΒΘη, γ0η ἀθηθῃ Θ]ΏΖΘ6]Π6 
Ἶὰ ἀυτγοι ἄἀθη ὙοΥΐαβθου 05 θη απ πὶ ΟΟΘΥ 416 ΘΟ,ΓΘΙ ΘΓ βίαυὶς γὙ67- 

Καγχί 561ὴ Κὔπῃθῃ, θ' ἤθη ὈΘΙΠΘΌΙσοη ΑἸΒΟΒηϊδὺ ἀ68 1,6χ. Μδββδῃθη86: 
ἀἸθβοῖρα ΕΔ]Π16 σοὰ ΟἸΐαίθῃ δὰ8 ἄθπὶ δὐδίβομθη Ὠγϑιηα (υρ]. ἀ]16 
ΟἸοββοη Εἰσῇμεν, Ἦισϑα, ᾿Ηιδέσϑην, ᾿Ηιόνησας, Ἦισμεν ἃ. 8.), ἀϊ6- 

Β6106 πδυ! οι {ὐθογοι πβεϊπαπασηρ ζϑηζου ΟἸοββοα ταϊύ Ῥμοέϊοβ (τρῖ. 
Σῷ υπὰ Ἦια) πὰ Ἠρδβγοβῖοβ (νρ]. ᾿Εγῷδα), ἀϊο80 106 Βοπυύσαπρ γοῃ 
11185- ΘοΒο] 160 ΟΟΘΥ ὈΘΒΒΘΓ ΘΙΠΟΥ ἸἸλιακὴ προσῳδία (γνρ]. ᾿“σίω, Ὄληαι, 
Ταλαῷο ὑπὰ γἱ6]] 6] ομὺ Τρυγῷ) ὑγιδὺ ᾿ἴπ ὈοΙ θη μοσγοσ. Βογοἰκβι ομ ἰσὺ 
ἸΏΒ} ΠῸΠ ΠΟΟὮΏΠΛΆΪΒ ἀ16 τ ὄγἐΠ 686  Ὀθγθι πβεϊτατηαπρ ἀογ Θ]οββοη Ὄληαι ἀπά 
Χῴ ξυμπόται, γοπ ἀθη6ῃ α16 οἰπα ἀοὺ Ἰλιακὴ προσῳδία, ἀ10 δάογε ἀ6Γ [ω6}- 
ἐᾶγο ἀν οΙΙΚΟΙ θη βέδχηταῦ, 50 1ϑὺ ἀ6Υ ΒΟΒ]ΪΒ ἡ] ΑΖ ΘΙΒΘη.: 488 Ὁ15- 
ΠΟΥ Βοζθῃ. [Χῖοι ΜΙ ΘΘΒΉ 686 δύ 61 η δύοΚ δὰβ Οτοβ περὶ ὀρθογραφίας. 

ἘΠὴ συμ ογ] ομθ8 Βύοκ ἴῃ ἀοΥΓ ΤΒδί, τ|6 ΚΘ Π05 8οηϑὺ 1π ἀδγ 

Μοησο σου Βθϑίθῃ ρυδιητηδυβοο Υ Ομ ΣΙ 6 η! Εἶπα ἄρογσγθιοῃθ ΕΔ]]6 
οὐ] οβθηϑέοσ ΟἸξαΐθ οἰ πουβοὶίθ, ἀ16 Εἰ Δοϑιομὺ δῦ θη το] κοιϊατηθη ὑπ- 
ὙΙΒΒΘΠ165 ὑπ ὑπρθὈ}] ἀθίθθ ΡΠ Καμη ΔΠἀοσουβοιίβ, 488 Ὁ] ΟΥΟΒ 
οὐβὺ Ἰϑυπθὴ 80]1, ἀδίβ ἐφ᾽ ᾧ υμὰ ἐφ᾽ ὦτε ἀδ8 Ἰοία ΒδΡθη, οὐϑὺ υἱϑ]- 
᾿πθἢγ, ἀδίβ 816 ΤΕ ΚΥ 465 80 βοιγοι δύ, ἀδίβ ἧρτο, ἠδέσϑην, ἡβῷμι, 
ἐν ὅσῳ, κτῴώμην ἰοία γνοΥδηρθη, ΟὐΘΥ, ἂπὶ Β615Ρ1616 δὰ8 ἄθιῃ Μϑββδ- 
ΠΘΗ56 2 ΠΟΘΙ ΠΊΘη, ἀδίβ βιῴην, ὁρῴην, ὦδησεν, ᾧκχουν, ὠκοδόμησα, 

ὠκούρει, ὠκτίξοντο, ᾧμην ταῖν Ιοΐα Ζὰ Βομγθίθθη βἰπᾶ, πίοι 8Ό6Υ 
ὀπίσω οὐδ ξῆναι. Εἰπθ6 σταχηπηδίβομα δοδυ ἀθγαγί, 416 ἀδ 061 ἀο ἢ 
ΟΘη ΡΥ ποὺ ἔν ΑΒΟῸΟ - δου ξζοη υπὐουβέου Ογάμαμρ ὈΘσθομηοὺ 861} 
Καθ, ἄγ 1τὸ Ζυγοιύθη Φδῃγῃυηάοχὶ ἢ. ΟἿ τ. οἰπο Βο]οιἀισαηρ [δι ἀθη 

1686 Γ ζονθβοῦ, Μοοβία δύο Ηογοάϊδη, 116 ρου Ζὰ οσγθίϑθῃ 18, 
ἸΏΆΠΟΒΘΒ ΕΓ ὑηβοσα Βορτ ἶο 6 βύγογβ πα! 0 ἴῃ βθὶπ Οχίδο- 
ΦΥΆΡΒΪ6 δ θῃοσηπηθὴ ΠδΌθη, 416 δ]θιπθηὐαγβέθῃ ΘΚ] πδ ]οη8- υπά 
Κοπ)αραιοπϑίοσταθῃ (Ομ σθι θαηρ ἀογ δέν οὐθνὺ ΕἼΘσχιοη ΘΓ Κομέγα- 
-»...--- 

1) αὶ. ὅομο]. Π. 4, 821. ΟΒοῖϊγοῦ. 876, 1 ΗἸ]. Ταλαῶο Απέπ. ΕΣ. 26 Καὶ, 
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Ὠἰοχίθῃ ογίθ ἃ. ἀθγῳ].) ϑιθ θοῦ Γ᾽ ΠΟΟᾺ οἷη 0] Γ ΟὝΘΥ 
φοὶ ρθη ββιβοθου ΟσρΉ ΟΣ Ὀ61 8116} 61ΠΖ6]Π6η ΥΥ̓ ογΐθη γοσρθβο τ Ί θθῃ. ἢ 
ὝΟΙΙ] αὔροὸῦ ἰδυὺ ἀ165 ρορθὸὴῃ ἔπᾶάθ ἀ68 ὟΥ. Φδβγυῃυπαογίβ 1ῃ ΘΙΠΟΥ 

ἀυχομδαβ πιοιῦ Ὀ]οΙβ ἔγ ΑἸΤΠΡΘΥ Ὀογθομβηθίθῃ ΟΥβορταρθθ Τιτηο- 
608 σορῦ ΟἴδΖζϑ, υπὰ δρϑῃ ἀδαυσοιῃ ἢδὺ βοῖὶπθ ϑοδσι ΕἾΤ ὉΠ8 61Π6 

σον 886 Βοάθαΐαηρ. ΕΒ ἰδὲ σθάοσ ΓΓ Ἃ16 Οἰθβοβιοιύθ ἀθὺ [ὐξθγδίαγ, 
ποοὶ Γγ ἀ16 ἀογ Κυ]ζαγ ο]θισρ δ ρ, σὰ τ ββθη, ἴῃ γϑ ομοὺ Ζ61ὺ ἀ88 
γογβυβη 18 [Ὧν ἀ16 ἢ Θ᾽] βοῆθ ὔργδομθ ὑπα ἸὮΓ ]μΘ ρθη δαοἢ ἴῃ ἀθη 

Κυϑίβθη ἄθσγ δ] ἀοΐθῃ οὐ]οβοθθη 18. 
ἘγΒα]ίθη ἰδὺ ᾽η8 ΤΙμηοίμθο8 ἴῃ ἄθη β'οῃ 16 Ζὰ ΘΙΠΘΓ ΕΠ ΘΟΘΏΒΙΟΏ 

ἀθ5 Ογγ}}- ]οββαυθ, 8ὴ ἀθη ΒΟΥ 468 (οά. 1116. Εἰ 11 (68 ἄθιη 
Χ, Φαβυβυμαοσγί), ἴῃ Νδομίγαροπ σΖὰ ἀθη οἰ ζθίπθηῃ Βυοηβέαθθῃ 1π ἀθ χα 
Πδυγοηῦ. ΠΙΧ 49 (808 ἄρῃ ΧΙ. ΖΔ σῃυηάοτι): ἀ16 ΟἼΟΒβθη 51π4 ἴπὰ 
οὐβίθῃ τυ  ]δίβη ἸΘΟΥ, 10 ἄθη Ζυγο θη ΖΒ] ΓΘ μου. Εππ τὰ Απΐδην 

γογϑυητμηο]οβ γογσνοσί (68 ομο αϑίθῃ μαῦ ἀθγ 4166] 188 6Γ- 
Βα]ΐθη. .... λἀ]έξεις οὐχ ὡς ἄν τις ὑπολάβοι ἕωλα καὶ ἐϑελόσοφα 

[φρο]ον[τίσἸματα ἐμοῦ τοῦ γεγραφότος" ἄπαγε" ἀλλ᾽ ἐκ τῆς 4Διογενια- 

νοῦ τε καὶ Ἡρῳδιανοῦ. ᾿Αριστοφάνους τε καὶ ᾿Ὡὡραπόλλωνορ., ἔτι γε 

μὴν καὶ Τιμοϑέου τοῦ Γαξέως πρὸς ᾿Αἡρκεσίλαον ὀρϑογραφίας ταύ- 
τας ἐρανιδσάμενος δεῖν ὠήϑην ἐνθεῖναι ἐν τῷδε τῷ πτυχτίῳ πρὸς 

εἴδησιν σαφῆ τῶν ἐφιεμένων τῆς ἀληϑοῦς διδασχαλίας τε καὶ γνώ- 
σεως. αΐίβ ἀν  ουἴλβϑου αἀ16 οἱὐϊοσίθη θυ ποδὶ 8618 ζϑίθβϑῃ μδΐ, 
τοἰρὺ ἀϊθ Αὐτὸ ἀθγ Αμεγυηρ ΒΙΘΥ 16 2. Β. 1ῃ ἀογ (Ἴοββο ζνήρ᾽ {παρὰ 
τὸ ἄνω, τὸ ἀνύω», ὡς παρ᾽ ᾿4ττικοῖς. οὐ παρὰ τὸ (αἴρειν, τὸ βαστά- 
ξειν, ἀλλ᾽ (οὐδὲ ἐκ τοῦ ἄρδειν τὴν θήλειαν, ὥς φησι Διογενιανός τε 
καὶ Ηρῳδιανὸς ἙὩραπόλλων τὲ καὶ Τιμόϑεος ὃ Γαζεὺς ὁ τούτου μα- 
ϑητὴς ἐν τῷ πρὸς ᾿Αρκεσίλαον περὶ ὀρθογραφίας συντάγματι υπὰ 

Στρατεία" εἰ΄ αὐτὴ ἡ ἀξία καὶ βαρυτόνως, ὥς φησι Τιμόϑεος ὁ Γαζξεὺς 

γραμματικὸς ἐν τοῖς κατὰ στοιχεῖον ὑπ’ αὐτοῦ συγγραφεῖσιν 

διφϑόγγοις, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ὩὩραπόλλων ὁ τούτου διδάσκαλος. 

στρατιά δέ, ὁ στρατός. διὰ τοῦ ἱ καὶ ὀξυτόνως. Στρατεία" εἰ" αὐτὴ 
ἡ ἀξία καὶ παροξυτόνως, ὥς φασι 4ιογενιανός τὲ καὶ Ηρῳδιανὸς ἐν 

τῇ τρισκαιδεκάτῃ αὐτοῦ βίβλῳ τῇ Καϑόλου καλουμένῃ. τὸ δὲ στρα- 

τιά, ὃ στρατός, διὰ τοῦ τ καὶ ὀξυτόνως. ὍθΥ ϑομο]αϑί 56] 80 

Ῥοπυΐί δίμθῃ σὸπ οἰποιι ΟἸ γί βέθπ (ΤἸπιοξῃ 608) ροξογεϊσίθη Αὐβζυ 
85 ΑΥΙΒΟΟΡΠΘΠ6Β γοὴ ΒΥΖΔηΖ περὶ ξῴων, οἷπ ᾿πὰ τγΘβθ ΠΟΘ 808 

1) αοτδᾶθ ἀΐθβα Αυΐχζδμϊυμρ 4116 Υ ἘΠ ΖΘ] οστθὴ ἰδὺ ομασα κἰου βύϊβο ΩΣ 
ἄρῃ αδρηοῦ 8116. ἀναλογία υπᾶ Εδὶπα 81167 Δ]]ρϑιηθίπθα ρθη, 818 ψΘ]ΘἤΘΩ 
Β6 ἢ ΟΥΟΒ ὑη8 ἱπ ἀθῃ ὥἄθντιροη Πθϑύθῃ βϑίμοὺ δἰρθηθα ΟΥμορταρϊθ ογνγοδὺ. 
Βυσοὴ 1ππ 18ὺ 810 ἔγϑι οι 2. Τ΄ δύσῃ πὰ ἀθ8 ΟΒοϊσοῦοβκοβ Οὐἰμβορτδρηλο ἄδοτι- 
Ξορδηζθῃ. ᾿ 
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Βιορθηΐϊδη βομδρίομοβ 1 οχῖ Κοη, Θῃα 10 ἀἰ6 ΟΥἐΒΟρΥΑΡὮ16 468 ΤΊτηο 
ὑῃμποοβϑ, ἀδὺ 818 β861η0 Ου6]]6ὴ Ἠοσϑρο]]οι, Ἠργοαΐδῃ ὑπα Πορ ΘΠ 8ῃ 
ΒΏΡΟ ΘΌΘΏ Βα; 4825 ὙΟΙΚ πᾺΥ ΘΗ ΘΟΟΥ ρΚ,8Π2 ΟΟΘΓ ἴῃ βθίποια Ηδαρύ- 
[61} δἱρῃδθθίβο) δηροϊοσί. Αὐϑ ᾿ἴ᾿τπὶ οαὔμϑησμη ἀοὺ ΟΥΤ]]] - ΘΠ ο]αϑῦ 
2. Β. ἀϊα ΟἸοββθῃ: Βαρεῖα᾽ ξι΄ βραχεῖα᾽ ξι᾿" γλυκεῖα" εἰ᾿ ὀξεῖα" εἰ. 
βαρέος γὰρ καὶ βαρύς. καὶ βραχέος καὶ βραχύςρ, καὶ γλυκέος καὶ 
γλυχύς, καὶ ὀξέος καὶ ὀξύς. τούτων ἑκάτερον ἐν τῇ ὀρϑογραφίᾳ. --- 
“΄«σεῖα᾽ ξι' ὡς βαρεῖα, βραχεῖα. γλυκεῖα, ἡδεῖα, ὀξεῖα, πλατεῖα" 
οὕτω δὴ καὶ βαρεῖα. βαρύς γὰρ βαρέος. βραχύς βραχέος, γλυκύς 

γλυκέος. ὀξύς ὀξέος. πλατύς πλατέος" διὸ καὶ δασύς δασέος" τραχύς 

τραχεῖαχ᾽ τραχέος ζγάρ». -- ἩΗδεῖα᾽ εἰ ἀπὸ τοῦ ἡδύς, ὡς εἴρηται. 

τὸ δὲ ἡδίων 1.1) ---- Αἰἱρεῖται" εἰ διὰ τὴν κλίσιν" καὶ γὰρ αἱροῦμαι, 
αἴρῇ, αἱρεῖται, ὡς νοεῖται" οὕτω γὰρ τὰ τρίτα πρόσωπα τῶν παϑη- 

τιχῶν. --- Ἡγεῖται" ξι᾿ καὶ ἡγεῖσϑαι, ἀπὸ τῆς κλίσεως. ἡγεμών δέ. 

-- Ὀρχεῖται᾽ οὕτω γὰρ πάντα τὰ τρίτα πρόσωπα τῶν παϑητικῶν, 

ὡς ποιεῖται, τελεῖται, ὠϑεῖται, φιλεῖται, βαρεῖται. --- ᾿Ησκεῖτο, 

ἡρεῖτο, ἠνεῖτο, ἡγεῖτο, ἠτεῖτο. ἠχεῖτο, ἡψεῖτο, ἠφεῖτο εἰ. --- ὝΣιν'᾽ 

εἰ" τὸ βρέχειν. ἀπαρέμφατον, ὡς ἄγειν, βαίνειν, δέρειν, [(αἴρειν,)} 
ξέειν, ϑύειν, καίειν, κράξειν, λέγειν, [(γράφειν,)}] ξέειν, ὁρίζειν, ποτίζειν, 
ῥέειν, σείειν, τρώγειν, φαίνειν, χαίρειν, ψάλλειν [(τρέχειν)]. 16 Βε- 

ἰγδοβίπηροη ἄρον τῷ τείχει, τάχει ἃ. 8. γγ. ΟὐδΥ δου ἄθῃ {Ππέρυβο 164 
γ0η ἔτῃ υπὰ ἔτι, ἔστη ὑπὰ ἔστι ἃ. ἀοΥρ]. ΟΥΒΡΆγΘ 10} ἄθιῃ [)686Γ. 

Μιϊΐθη υπΐου αἴθβοὰ δῦ δΌΘΥ βίθῃθη (Ἵ]οββθὴ ψῖθ .3“γαϑώνειος" 

ξι᾿ αὔλησίς τις μαλακὴ παρ᾽ ᾿Αριστοφάνει ἐν Γηρυτάδῃ (Βτ. 169 Κὶ.)). 
᾿γάϑων γὰρ ὃ τραγικὸς ἐπὶ μαλακίᾳ διεκωμῳδεῖτο. --- Ζειρήνη" 

ει" ᾿ἡφροδίτη παρὰ Μακεδόσιν. --- Ζώστειρα᾽ ει" ᾿4ϑηνᾶ παρὰ Βοιω- 
τοῖς. --- Ζώντειον᾽ εἰ, προπαροξυτόνως᾽ ὃ μύλων, ὅπου αἱ ξειαὶ 
ἐκόπτοντο, οἷον ζξεόντειον᾽ οἱ δὲ τόπου ὄνομα, ὅπου ἐχολάξοντο οἵ 
δοῦλοι, ὥς φησιν ᾿ἀριστοφάνης Βαβυλωνίοις (ΕἾ. 98 Κα). -- ᾿άρτο- 

κοπεῖν (-κοπεῖον Οοἀ4.)" ξἰ᾽ εἴρηται παρὰ Φρυνίχῳ (Ετ. 21 Κὶ).ἢ 
ΠΔ8 ἰδὲ ρϑῆδὰ Ἂἀ8586106, 6 ΘΏΠ ΟΥΟΒ 68 ἰῃ ΒΘ Π6Υ Οτίδο- 

ΥΆΡμϊθ ΕἾ οί πούποπαιρ δ] σὰ βαρθῃ, ἀδίβ ἐφ᾽ ὦ τοὶ ἄθῃι 
Ιοία υπὰ ἀδίβ ϑησειότριψ ταῖῦ ἀοπι ὈΙρΡμ μοπρ σοβομτθθθη στα.) 

1) ὙΥΘάοΥμοΙ πὶγὰ, ταῦ σοτίηρσοη Ἀπάδγυηρθῃ, ἀβββοῖθα ποοἢ ππΐοσ ἄθῃ 
Ἵγοτίθῃ Ἡμίσεια, Θήλεια͵ ᾿Ιϑεῖα, Ὀξεῖα, Παχεῖα, Πλατεῖα. Αὐοὴ ΘΓ ᾿ἰδὺ ἀ16 
το οἸ τη 81:56 ὟΝ ἸΘΔΟΥ ΒΟ] ΩΡ ἱπηοσῃ 8} Ὧ68 Ἰοχ Κα] βομθη Το1]8 ἀθγ ΟΥβοσταρὶθ 

Ὀδϑομάστβ ζὰ Ὀθδοδίθῃ. 
2) αὶ. Ηδβυοῆ. ᾿ἡγαϑώνιος, Ζειρήνη, Ζώστειραᾳ. ΒΘΚΚ. Απη. τ. 1 447, 36 

(ΡΟ ]ὰχ ΥἹΙΙ 21. Ῥῆσγαῃ. Ἀπ. αν. 22, 38). 6]. Ζώντειον Βὑϊμητηῦ 2. Τ. Ζὰ ΗΘΒΥΟΏὮ, 

Βπαθὺ 810} 806. μὶθὶ δ] δυϊοηα τὰ Εἰγχμο]. σοπυϊηαμι πιθάθν, νἱϑ]] θοῦ δὰ8 ΟΥΟΒ. 

8) Εύγτα. σοι. Θησειότριψ᾽ (ζει) ὁ ἐν τῷ Θησείῳ διατρίψας ᾿Δριστοφάνης 

Πολυΐδῳ (458. 469). καὶ ϑησειομύξων δὲ ἐν τῷ αὐτῷ λέγει. Ὧρος ὁ Μελήσιος. 
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16} ἄθηκα ἀδιιύ οἴπθὰ ΕἸηνγαπα, ἀ6η ἀ6Υ [6Β80Γ ΘΓ  ΌΘη τηυ[8, 
ΒΟΒου Ὀαορορποὺ Ζὰ Β61η: :ϑ8ὺ (88 ΓΤ χῖΊΚοη Νοθβδηθηβθ ΜΙΣΥΚΊΊΟΝ 80 
7υηρ, ΌΒΟΥ ἀδηη ἀ1686 (ἀΘ]γβδιηκοὶΐ 4608 ὙουΆββουθ, ὙΟΔΘΥ 1680 
ΕΜΔ116 Κοβέθαχοσ ΟἸέαίο  --- 516 μδηρθη 78 τοϊῦ ἀΟΥ ΟΥ̓ΠΟΩΤΘΡ Ομ θη 
ὙοΥΒΟ τ πο ΟΥ̓ ΔΠΙΒΟΙΘΥ Ζυβδιητη θη. 818 Ὀθὶ ΤιμηοέμθοΒ ἀ88 ΟἸξαὺ 
88 4685 ῬΈΣΥΠΙΟΠοΒ Μοποίσοροβ ταῦ ἀΟΥΓ γουβο τ  ἀ16 πΠπινθ 
(οάϑυ υἹϑίαθὴν ἀἸθϑθη [η8η10}0}ὺ ἀῦγοῦ ἄθα ὈΙΡΕ μοηρ σὰ ΒΟΒγθΊ θα, 
[848 ἰβὺ ὈΠΕΠσῸ (ἰθ]θυβαμηϊοῖδ, δὺβ Πιοζθηϊδη ὑπα εὐ ΙΒ  βομ θη 
ΗδπαὈἄομοτμ ροβομορ ἀαηὰ Ομπ6 668 {Πτὲ6}} τὺ ΠΟΘ Ὑ16] ὉΠ, Θσθη 

ΟΥ̓ΒΟρΥ ΡΒ Ιβομθη Ζυβϊζοηῃ σϑγαυϊοϊί. ὙΘαΙο ΒΘ18Ρ16]6 τηδρθῃ (88 
γουίδθσθη ἀδρ6ὶ ουϊδαίοστ. 16 6Ἴ]οϑβα Ὀξύπρῳρος" σὺν τῷ ἱ. καὶ 
οὐὀξυπρῴώρῳ“ ὀξυκέρατι. ᾿4χαιὸς Θησεῖ ἰθὺ οΥκΙατί, ΒοΡΑ] ἃ τπδη ταῖν 
Παθθ ἀδηθῦθη 58.610 Ῥμοίϊοβ Ὀξυπρῴρῳ ταύρῳ. ὀξυκέρατι (Β Βγοὶ 
ὀξύπρῳροι᾽ ὀξυκέρατοι). Ὠϊ6 6]ο886 ᾿Ηιδέσϑην᾽ σὺν τῷ τ Εὐριπίδης 
᾿Δλόπῃ᾽ οὐ μὴν σύ γ᾽ ἡμᾶς τοὺς τεκόντας ἠδέσω“.. καὶ ἠδέσϑης καὶ 
ἠδέσθη ὁμοίως. ἀπὸ τοῦ αἰδὼ περισπωμένου γογτᾶϊ ᾿ἤγοη ΖτΘΟΚ, βορδὶά 

ὙΠΓ 610 ΚΙΘΙΠΟΥ σοἀγαοκίοῃ Ζυβαίζο 465 ΟΥΟΒ νγορ δββθη:; 816 Ὀοβασία 

ὈΤΥΒΡΓΪΗΡΊΘΗ : ρσοΟΥ ΒΒ ΘἈ]ΠΟῊ δὲ ΑΓ 1οὑχὲ (οΥ Αογιδὲ ἠδέσϑην, ΔΌΘΓΙ 
16 1π6618]}0 ΒΌτΤα ἰϑὺ ποῦ Ζὰ Ὀοδηβίδηαθη: 81:6 παροὺ 5816} δὶ 
ἘΥΡΙ 405. ΚΊΑΓΟΥ ποὺ ἰϑὺ ἀθΥ Ζνθοκ ἴθ ἀογ 6Ἴ]οβ8θὸ Παρεφῳγμέ- 
νης τῆς ϑύρ[ας᾽ σὺν τῷ 1.] ᾿Δριστοφάνης “ημνίαις. Μδῃ δέγοῖςῃο 
ἀϊὸ Υοτίθο σὺν τῷ τ υὑπὰ 686 γΟΙΠΟΥ α16 γσοη δα βϑὶ δϑὺ οἰδιθσίθ 
(]οβθθ 4695 ῬΒσΎΠΙΘμοΒ (ἀποοά. τ. 60, 19) Παρεῳγμένης τῆς ϑύρας" 
οἵ δὲ ἰδιῶται παρανεῳγμένης. ὁμοίως παροίξει τὴν ϑύραν, πὶ 1ῃΓ6 
Βοαθαίΐαπρ, σὰ νογβίθῃθῃ. ἢὴ᾽΄ΆῸῈ 6Ἴοβϑ8ὸ Ψηλαφᾷ ἴθ Μθββδῃθηβθθ ποὺ 
ἀθπὶ Βουυ ]οθθη ΒΟΡΒΟΪΙΘ6Β - Οἰὐαῦ τῦῶὰῦ ὑγϑρυπρ! ὁ 51: ΠΟΥ πολ 
Ὀοβυμηχηδ σὰ ὈΘΘΙβθη, ἀδίβ ἀ16 αὐ Ῥθύβοη 468 ΦΙΠρ]ΔΥ8Β ἋΟΓ 
Οοπίγδοία Ἰοία μΒαύ. 18 ηγοτί ψηλαφᾶν 5011[6 8160 8418 δὐξιβοὴ οἱ- 
γγΘΊΒ6η. πα ἀ]6] ΘΙ ρθη Ὑ]ΘΔΘΥΘρθη, 6] 6 }6 ψῖθ ΜΟΙΓῚΒ ψαϑάλλειν ΤΓ 

αἰδοῖ, ψηλαφᾶν ΓᾺΡ ἀδ6Γ κοινή οἰσοη οὐκὶ τέθα, 1680 Βομδαρίιῃρ 
ψ]Θἀθγη ΜὙᾺΓ ἀδαυγος Ὑογσδη]αίβί, ἀδίβ Α61105 Πιοηγβὶὰβ (Εἰ βίαἑῃ. 
1914, 26 -- α βόολναθο 219, 16) 416 αὐθίβομθη Εὐσταθη ψατάλλειν υπὰ 
ψαϑάλλειν ἀυγο ψηλαφᾶν ογκΙᾶγία πὰ ἀδίβ Ἀγ μοΒ (Α 1. 

ατ. 9, 6) ἀναψαϑάλλειν υπὰ ψαϑάλλειν, 6166 δ΄ ἀυγοὶ ΟἸξαύθ δὺϑ 
αὐ βομθη ΠΙομέύθσῃ Ὀο]οσίθ, ΘΌΘΏΒΟ Ὁπιβοσιθῦ. ΟΥῸΒ μαὺ ἄθη Ργγ- 
ΠΙΘΒΟΒ ἜΡΓ ΠΟΘ 418 ΜΟΙΣῚΒ τα] βνυθγβίδπάθῃ. Μϑῃ Ὀδδομΐθ ΠΣ, τν]θ 
ὥθηθδα ἄθπὶ ΟἸΐαὺ δὺ8 ΗθΥΡΡΟΒ Ὀ6Ὶ ΡῬΏΓΥΠΙΟμΟΒ τὴν χεφαλὴν ψά- 
ϑαλλέ μου ἀδ8 468 ΞορΒοκ]65 Ὀθὶ ΟΥΟ8Β οηὐβρυιοῦὺ τὴν ῥῖνά μ᾽ εὐθὺς 
ψηλαφᾷ κἄνω φέρει τὴν χεῖρα πρὸς φαλακρόν. ῬΌΤΟΙ ἄθη Ὀογάμπι- 
ἤοσθῃ πὰ τηυϑίου ἀ] ρου θη ΟΡ ΒΟΚ]Θ8. ἰβὺ παὐ τ! ὁ} Ηθσταῖρροβ ἄθο- 

ἰχυχηρῆθ. οι ΟΥοΟβ 18ὺ 1η8 ΘΚ ΘΗ 110} 61η6 ΒΟ,ΧΙ κατὰ 
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Φρυνίχου κατὰ στοιχεῖον ἀἄστοι βυϊάδ8 Ὀοζθασί. 088 ἀ88 

Τοχῖκοῦ Μοββδῆθηβθ 88 β6Π0 Υ ΟΥΒΟΡΤΑΡὮΙ6 βἰβδιητηῦ, βοῃθὶπῦ ΙΩῚΓ 
ἀδηβοῦ βίομοσ. ὟΣ ἀδγίθηῃ ἀ1656106 ταϊὺ Οἱ προ Ὶ ΥΥ ΘΔΠΥΒΟΒΘΙ ΜΠ ΠΟΒΚοΙΐ 
ΠΒΟῊ ἀογ ΒΟΒΥ σασθη ῬΈΓΤΥΠΙΟΒΟΒ δηβούζθη; ΟΙΌΒ Ὀθπαΐζίθ ἴῃ ἀθ1ὶ 
βρϑξογθη ὕΥοσκ ἀϊθ βοῃδίζθ αὐ οι ββομον Οαἰϑ  θυβαχηϊχζοιί, α1θ 6 ΕΓ ΠΘΥ 

σϑβδισηθὶῦ Βαἰθ Αὐοὸὰ ἀἷθ Ἰλιακὴ προσῳδία στὰ ἀδπδοῃ σῸΒ] 
ΥΟΥ ἄοσ ΟΥὐμβορταρηϊθ ροβοισίθθθη ὑπ 88 [ὩΣ σὰ ὈΘαγίθι θη 861Π.Ἶ) 
Ὅογ Ομδγακίου ἀδὺ μοβαιηΐθῃ ᾿πσθγθη οΥὐμορτδρ Βομθῃ [1 θγδί 

δῦ Βιογάθγοι ὈΘοιμΠυ(δ. 
ΕΒ ἰδὺ ᾿θμσσθιοα, ταὶ ἀϊθϑθθῃ ΟΥΟΒ - ΕΥδρταθπΐθη ἀἰ6 Βθβϑίθ 468 

δυβίθῃ Βύομοβ περὶ ὀρθογραφίας ἀ658 Ἠογοάϊδηῃ Ζὰ νου θῖομθη, σγό] 86 
ΒΟ ἢ ἴῃ 6] ΡῬα] πιρβεοβίβίγοι ἔθη 465 Οοά. Τιβομοπάοσβδηυβ 2 5ὰ [,6]Ρ- 
Ζ:ΩΣ οὐβδιίθῃ βδρθὴ ὑπα 586] ϑδιηθυνγῖδϑα (βουσὶν 1Θἢ. 7618) ὈΙΒΗΘΥ 
ὈΠΡΟδοβίοίὶ σϑὈ] ]ΘΌθη 51η4.) ΤΙΒΟΒΘΠοΥ Παὺ σὸρ 1μπθη Ζαπϑοϑὺ 
'τὰ ὥδσδρουμα ΥἹΠ (1847) 5. 49 ππὰ βρᾶϊεσ. ἴῃ ἄθῃ “ηθοάοία βαογα οἕ 
φγοΐαπα (1850) 5. 11 Ῥτοῦθη σορόθθη. Ὠ16 ΟὈΘΓΘ ΒΟΥ ἰδὺ ΔΥΘΌΊΒΟΙ, 
δὰ8 ἀοη Εἰπάθ ἀὯ68 ΙΧ. ᾿δγμυπάογίβ, αἴθ ἀηύθγο στΊ 80 88 ἀθ1ὰ 
Ἐπᾶθ ἀθ8 Υ1ΠΠ. οὐδθγ Απίβηρ ἀθ8 [Χ. Φδηγμυπάοτίβ. 16 βυΐοϊκο θηὐ- 
ΒίδιΩθη ΘΠ Ρῥγβομέοη Ηδη ΒΟΥ 1 ατοίβ- ΕῸ]1]Ο το δυίβου- 
οΥἀθαύ ὁ Ὀγχοϊΐθῃ Βἄπαθχτι, σσϑίοθθ ΖῸΓ Αὐἤπδῆτηθ ὉΠλΔΗρΎΘΙΟΠΘΓ 
ΘΟΌΟ]ΙΘη Ὀθδύχημηῦ ὙΆΓΘΙ: ΟΥ̓Δ ύθη 51η4 ὑη8 ἋἸ 650] ἢ ΠῸΓ Ζὰ ἄθῃ 

ΤΥὔιμμλοσι 468 ογβίοθῃ Β]αἰίοϑ (Ε0]. 22): 816 ζϑῆθῃ δαΐ πὴ Ασϑιη- 
Τηδύ ΚΟΥ γὺπ σαΐοπ δὐξιοιϑυβομθη πα οΥ̓ΒΟρΥΔΡΒΊβομθη Κομπύπ:Ββθῃ 
ΖυγοΚ, ΘΠ δὴ ἄοὰ Τοχὺ Κυὰκ ἅρὺ υπὰ 2. Β. Ζὰ ἄθιῃ ΒΟΥ 

160 ὍΘ1 8160 Οὐταιατηδί κοση ἅ]Π]Θ θη Οθργααοἢ σοπῃ παραιτεῖσϑαι 

δητηογκὺ χα[ὴ] ἀνωτέρω ἐχρ[ἤτο ταύ]τηι τῆι λέ ξ7]ει οὐκ εὖ" οὐ γὰρ] 
λέγεται ἐπὶ ταύτηι τῆι σημα]σίαι. ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸ (1105 τῷ) [αἰτεῖν, 
ὡς] Μένανδρος φησί «παραιτού]μ[ε]ϑα συγγνώμην [ἔχειν ὑπὲρ 

1) θ)δἴ8 οὐ ἀδΌθὶ ἸΘΏγοσΘ Ποχῖκα Ὀθπαΐζίθ, Ζθίζοῃ ἀ16 Ο]οθβθῃ ονῳδεῖν 
απὰ ονῳδία. ἘΠη ἀογαγχξϊρθθ Ζυβδσωσῃ  ]θΒθι 88 ἀθῃ Ὑϑυβο:θαἀθηβύθῃ ὟΝ ουΐκοι 
Ρδίθὺ ἀυγομβδὺβ σὰ ἄδθμι Ομαγακίοσ ἀθὺ ἀὐσῖσοα βομγθη ἀθ8 ΟΥΟβ. 

2) αθηϑὰ ἀβ8δθὶθθ γον! πΐβ Ὀθϑέθεῦ συΊΒομβθα ἀθγ ΟΥὐβορταρηῖθ υπὰ 
ἄθῃι οσκο περὶ ἐθνικῶν. 

8) ΜΙοὰ ἔάμγίθ δυΐ 816 οἷβθ Απάθυξυῃρ ἱἰπὰ θη Βυίθίθῃ ΕἾ. Νιθίζβοθβ 
(ὡθθοη Ετ. Ν. ντοὰ Ἐ]18. Εὔχϑύου- Νιθύζβομο 1 2340), δυῖ ἀτυμὰ ἄθσθῃ 68 τῃϑῖηθ πὶ 

Ετουπὰ χοῦ. Αὐΐμυσ βοβηθιθυ 1η ΤΟΙ ΡΖῚ ΩΣ σοδης, ἀ16 ΗἨδπαβο ΒΥ Ὁ Ζὰ οττηϊίθὶι. 
Ιοὰ ἀυγέϊα 810 ἀδηὶ ἀον αὔθ ἀθν ἀογύϊσοι ΒΙ ]1οὐ ΒΘ καυουα] υπρ τὰ Βίσα βθυσ 
Ῥεθῃ ; 810 ζΚ(8:2 Ζὰ ΘΟ; Ζὶ ἴθ Υ Ἡ]γὰ ΠῸΣ ἄθυ πηδρ] ἢ} 861}, ἄθσῃ 68 σοβῥδ οὐ πὶσά, 
ΑἸοὈογβοθο Τιηκίοσ σὰ γογχομάθῃ, Τιθομοηάοσεέ ἢδὺ ἀυγοι ἀ1θ86]06 8ῃ δἰῃ- 

20] θη ϑύθ θη ψϑσμδῦῦ ογϑίδα)ομο Ηδβυ]ίαίθ θυ] ῦ, ΟἾμΘ ἀ16 ΒΒ ἀβοσῖς 
ἸῺ ΖοΥρδύθῃ Ζὰ Ὀοβοδαϊ θη. 
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ἑτέρου αἰτούμενος.) 16 ἔΟ]χοπάθῃ ατρ ζογβυσσίθη  οσξθ βομθίπθη 
65 Ζὰ 866], ἀδίβ οἰπ βου περὶ ὀρϑογραφίας γοη 580] μθη κοιναὶ 
λέξεις γ0}}] 561. Μη οὐϊηποσὺ 5108} ἀμ] κυ] 10} ἄδγαη, ἀδίβ ἀδΥ 
ΑὐὙδιητηδί κοῦ ΟΥΟΒ δίδου ΒΘ ΠΥ ,οἰβοηθης ΟΥΒΟργΆρΒ]6 δυσὶ 
ΘΟΒΟΠΘη Ζὰ ἀογ ΟΥορτάρμϊα Ηδγοάίδηβ νογίαίβὶ μὲ, ἀπά οιαρίβηρί, 
ΘΠ ρϑίθ 8 61 Β|]ὰ γοῃ ἄθιὰ Αὐυββθῆθῃ ἀθσαγίροῦ ὙΟΓΚΘ. 

Πεΐῖβ ἀογὺ Ηδαυρίζοχὺ ἀθὺ Ζοι τὸσγ ΟΥὼῸβΒ δηροβῦγί, ζοὶψὺ Ἂ88 
ΕΘΒΙΘΗ 8116 αὐῤιοιβύβομθη ΑΠρΡΆΡΘη ὑπα ὈΘΒΒΟΥ ΠΟΟδ ἀ885 ΕδἘ θη 
76 468 ΟἸξαΐβ δὺϑ Ἡθγοδη πὰ ἄθῃ 7 ηρθογθη ΟὙΘΙασα δἰ Κοση, δ σοηά 
ἀΟΟᾺ 560]08ὺ ἴῃ ἀθῃ ὙΘΠΙρΘη ΥὙῸΠ ΤῚΣ Θηὐζιδγίθη κοι 416 Ἀ] θη 
ΑὙΘΙΔ τ ΔΕ ΚΟΥ 21 τὴ] οἰδογὺ 8]ηΔ, υπα ΖΥΑΥ Τ1η8] Αρο]]οηῖο5 (μ86 ἢ 
ἀογ Εϊηθοαηρ ὁ ᾿“ρχιβίου), ὁ τι8] ΑἸοχίοῃ, 160 ὅ τ] Τυυρβου ὑπὰ 
ῬΒΠοχθηοβ, 2 1η8] Πιάγπιοθ, 16 1 π|8] Αὐἱβίοῃικοβ υπᾶὰ Ῥέο]βιηδῖοϑ, 
ἋΟΥ αίθυ ἀθ8 Ασιβίοῃικοθβ. [85 σϑυνγοῖϑὺ ἀθῃ]θμ θη, ὙΘΙΟΒΠΟΥΓ ἀ1686 

Τα ογαύαῦ Κοπηῦ, πούνγοπαϊς δὰ ΑΡρο]]οπῖοβ Ὀυϑκοὶοθ οἄογ Ἠργο- 
ἄδη. Βράθηκὺὶ δὴ πὰῃ, ἀδίβ Ηδγοαϊδη8 ΟΥΗΟΡΤΆΡΗΪΒ ποΟἢ ΖΓ 
261} ἀ658 Ῥμούίοβ οὐ βαϊύθῃ σαῦγ, πϑβγοπα ἀ16 ΚΟ ΣΙ 86 1Π68 Ὑ δὐθυβ 

1) ΥΩ]. Εὐγπι. τλᾶρτι. 6ὅ2, 238 --- ΕἾ. 867 Κὶἰ. 

2) ΟΒδσδ Κύρου βέβοῃ 180 δὺο ἀδ8 βοβο) οι σὰ ἅδη Ῥοσίθῃ ᾿σκληπιάδης 

ὁ Μ͵ορλεανός, πδι] οι: Μυρλέα᾽ πόλις τῆς Προποντίδος. σεσημίωται δὲ (τοῦτο) 
τὸ ὄνομ[α]Ἱ (ὅτι ἐν αὐτῷ μόνῳ) .... Ὧϊ6 ἴῃ τυπᾶθ ΚΊ]θτητηθῦη ΘΟ ΒΟ] ββθθη  οτίθ 
δἰπᾶ Ἰοὐχὺ ἀῦτοι ὑογκΊθυπρ ἀπάθυν οι, Τιβομβοπάον μαὺ 8 σόσθμοσ ζ6]6βθῃ. 
Ἐ8 βομοὶηὺ ἔδβύ, 818 οὐ ἄδθὺ Αὐΐογ ἀἱθβοσ βοβό θα οἷπα ΒΟ ΣΙ περὶ ἐθνικῶν 

ὙΟΥΏΘΥ ρΘ] 680} Οὐδὲ --- νογΐδ δὲ μαΐ. 
8) ΙΘΟὮ τηυΐβ, ὑπὶ ἀ108 Ζὰ οΥθίβθη, οὗνγαθ ΟΣΟΣ ΘΌΒΒΟ]Θη ὑπα 80 Β6- 

Καῃηΐθβ Θυμποσθ. ἴῃ ἀδὺ ΧΧΙ. διωρ]ο ΒΒ βοβοα ηὐοσβυσμυηρ ρθοὺ ῬΒΟΙΟΒ 
ΔΒ ΒΘ ΘΙ ΓΟΧΊ ΚΟ (τΩ]. ὕβομον 718 Εγ Ὁ. 1889 5. 8817, 02)161]8 Ηδστηθθ 36, 364) 

ἴοϊχοπάθη ἀὐβζὰρ: ζδυσωπεῖσϑαιν ........... ὑφορᾶσϑαι γὰρ ἀπαγγέλλει 

καὶ τὸ φοβεῖσϑαι μεϑ᾽ ὑπονοίας καὶ τὸ σκυϑρωπάξειν. ἕνιοι δὲ τῶν (τὴν) 
Ἑλληνικὴν γλῶσσαν ἐξακριβούντων, εἰ καὶ μὴ τῶν ᾿ἡΑττικῶν ἡ κομψία, καὶ ἀντὶ 
τοῦ αἰδεῖσϑαι τὴν φωνὴν παραλαμβάνουσιν, ἡ μέντοι συνήϑεια ἐπὶ τοῦ ἱκετεύειν 
καὶ παρακαλεῖν κέχρηται. ϑυϊᾶδθ υπὰ ἀ16 Συναγωγὴ λέξεων χρησίμων (88 Βοζ. 
ΒΒΟΒχΘΒ ΔΗ υχη) βέϊσασηθη ἰθστηϊξ σὄγι !οἢ ἄθθυθιη, ὩΣ ἀδί8 810 ἐγ α16 ρο- 

φ'οσίθῃ Αὐυβαγίοκο τῶν τὴν Ἑλληνικὴν γλῶσσαν ἐξακριβούντων, εἰ καὶ μὴ τῶν 

᾿Δττικῶν ἡ κομψία, ἀύτοῃ σποὶοθθ ἄθγ Ῥαίγδυομβ ἀἷθ δἰ πέδομθ Παυ]θσυῃρ 468 

Τοχῖκοπ Ζὰ ψουβοβηὄτκο]η ὈΘ]16ἐ, πὺγ ἕνιοι δέ, εἰ καὶ μὴ τῶν ᾿Δἀττικῶν Ὀϊοίδῃ; 
ὈοὶὰθΘ τϑοθθη ἔοσΠΟ υποἀθαΐθηαθο Ζυβᾶϊζο, ἀοοῖὶ βἰθηὺ ἀον οτ δοῦ ἀθ08 0 χ]- 

κοι, ἃ. ἢ. ἀθ8 ἱῃὰ ἄθιῃη ΕἾγυμοὶ. ζεπαΐϊμαση Ὀδηυϊείθη ῥητορικόν ΕΓ ὑὴ8 ἔαβύ. 
θη ἄδμον 'π ἄθπι Εὔγτηοὶ. σϑαυϊηυτα ἅ16 6]οβ86 Ἰδυύοῦ: δυσωπεῖσθαι" ὑφο- 
ρἄσθϑαι, φοβεῖσθαι μεϑ᾽ ὑπονοίας, σκυϑρωπάξειν. οἱ δὲ παλαιοὶ ἐπὶ τοῦ 
κρένειν καὶ ἐλέγχειν τὴν λέξιν λαμβάνουσιν. δυσωπεῖν γὰρ εἴρηται, 
παρ᾽ ὅσον οἱ κατακεκριμμένοι κακῶς ἔχουσι τὰς ὦπας. οὕτως εὗρον 
τὴν λέξιν εἴς τε τὸ δητορικὸν καὶ εἰς τὰ ἀνεκφώνητα τοῦ Ἡρῳδιανοῦ. ἔνιοι 

δέ, εἰ καὶ μὴ τῶν ᾿Αττικῶν͵ ἀντὶ τοῦ αἰδεῖσϑαι, ἡ δὲ συνήϑεια καὶ ἐπὶ τοῦ ἱκε- 
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186 γοη Θἰποῃ ϑρᾶξοσγθη οἰῤίοτὶ τῖγά, 80 ΓΔ ΙΔ} ὙῸΠ ὙΟΥΠΒΘΙΘΙΠ 
ἀ16. οϑίθ ἀθὺ ΒΟ Βθη ἀΟΥΓ Ζοιῦὺ ἀθ58 Φοβδῆμοβ Ομᾶγαχ υμὰ 468 
ῬΒούϊοβ δι βίβηθπθη Ηδηἀϑομσι ταῦ οἰ υ Υ̓ΘΒΥΒΟΒ 6: ἢ] Ομ Καὶ ΕΔΓ 
Ἡρογοάϊδη ἰῃ ΔΉΒΡΥΌΘΩ ΠΘΒΙηΘη. 

16 Ἠογβέθι!υηρ 465 Τοχίοθ πχιγα ἀπάατοι οὐΒομνγογῦ, αἀδβ ὉΠ8 
Κοὶη ΒΙαὐέ γο]]βίδηα!ρ; ουμαϊΐοπ ἰϑὲ: ἀοὺ δΥΒΌ1Β0}}6 ΠΗ χδι δὲ Βαΐ 5816 
γῸΠ ΟὈΘῺ ΠδΔΟῖ ἀπίύίθῃ τηϊζΐθη ἀυγοροβομη θη ὑπαὶ ἀδπη --- γἱ6]] 6] οῃΐ 
ὯΠπΠὶῚ 6 Ὀγοίδθη δυίβογοη ΒᾶπαΟΥ Ζὰ Ὀοπυΐζοη --- [6 σοὶ ΗΒ] θα 
ΖΒΔΙ ΤΠ ΘΠρΘηδ ἢ. ΠΠῸΟἢ [ψ {80 81:6}. α16 υγϑρυηρομο ΖΘ] θηρτῦίδθ 
πα ΒυομβίαθθηΖδ}}} ἀυγοὶ ἀϊ6 σψιθ]6η ΟἸδαΐία Ἰϑι οὐ Ὀδϑυιχητηθῃ: οὗτγϑ 

80---ὃ8ϑ66 Βυοβμβέαδρθῃ βϑίαπάθη δα ἀθὺ Ζ61186: ΠῸΓ τηὰΐίβ τηδῃ ᾿δὶ ἀθὺ 
Ἐγρϑηζσαην ὈογοΚβιο ρθη, ἀδ8Β ἀϊ6 ΒΟΒΤΠ ἀπρ]οἰομτηδίδιρ ἰδύ, ἀ [8 
ΟΥ̓ΘΥ Θ1Π261η0 Βυσμβίαοθη ΚΙθῖποσ ἄροσυ ἄθη Βαηα ᾿ϊηδὺ8 σοβθοι ΓΘ Ό6. 
ὙΑΥΘΏ, ΘΑ] ἀδίθ ῳ πὰ ὦ 5068 ἀορροϊίθῃ ἄδυτα ᾿ῃ ΑΠΒΡΥΆΟΝ 

Ὠθῆτηθη. [16 βοββομοσθ [ηὐουρυπκίϊοη πὶγὰ ἀθγοῃ οἰηθα Ραμπκὺ 
ὌΡΟΥ ΟΟΥ Ζ6116 υπὰ οἷῃ Κ]θὶ 68 ϑραύϊατη ρζϑθπηζθιομηϑὺ: ΕἿΥ Β ΆΚΘΥΘ 

ἘΠπΒομαϊθίθ ἀϊθαῦ ποοὰ 4106 ῬΑΓΑΡΎΆΡΒΘ: ἴθ ἄθη δἱρῃδ θύοι κθ- 
ογαἀπούθη ΤΆ ]θη ὑχιὐδ γῸΥ ἀ68 Πθιπτηα ἃπῃ Απΐδηρ, ἀοΥ Ζ6116 ΟὝΘΥ 1π 
Θἰθθτῃ ζτδίβουθη ὐρϑύϊα τη ̓ ππ Υμ810 ἀθυβοῖθθη ἀ88 Ζθιομθῃ : 8]]6]η- 
βίθῃθηἀθ Βυσμβίδθθη οὐδ ρθη (τι6 διὰ τοῦ ει. διὰ τοῦ ιδιον) 
Β:πὰ ψ|16 ἴῃ ἄθῃ Μιπυϑκο Βα ἀβου θη ἀυχοι Θ᾽ ηθη Θπαογβέγι ἢ ΡΟΣ 

ἀοΥ Ζ6116 Κοπη 6 ρσθιμδοί. 

ΕΠη6 γ0}]}6 Αὐθρᾶθθ τὰ ἀ48 Οὐγριι Ογαριηριναύίοογιη ὈΥΊΉΡΘΗ : 

10} ὮΘΌΘ ΠῸΪ ΘΙ ΏΖΘΙΠ68 Πθύϑυβ, 8 (ὮΣ 1680 [πη ουθασμαησοη Β6- 

ἀφαΐαῃρ; δΐ. 

Ιὴ ἀ6Υ ΕΠπη]οιψηρ ρσίοοὺ Ηθγοάϊδη ἄθοΥ βϑίπθηῃ Ρ]δη ἀπά 5861Π6 
γογράημρου Εθομθηβομαῖθ, ΒΙΘΥΒΟΥ ρομῦγθη ἀ16 Ὀοιάθη ΔΙΌ] Ἀ ὑοΥ 

ΕῸ]. 22Β υμὰ 20 Β, ἀθγδθὴ οὐϑίθβ ὑγοῦζ ἀθὺ δύρθῃ Ζογβίσυμηρ υἱοὶ 
ὙγΙομέροθ οηἑ μα} 1): 

τεύειν καὶ παρακαλεῖν κέχρηται, 80 Βἰρμὺ ΕΥ ὕπῃ8 ΘΌβο]αῦ βίομοσ, ἀδίβ ἀΐθ ψ6- 
ϑροιτί μοἀχυοκίοη ᾽ηρῪοτίθ ἄθῃ σοὴ ἄθῃὶ Εὐγτθοϊοροβ σοιηδοιΐθη Ζυδαΐςζ δὰ8 

Βοτγοάϊϑη Ὀϊούθη.: ἰῃσο ϑθ]υηρ οὐκ] σὺ βίο, θθμ ἴπθα 61 Ηοτγοάϊδῃ οἷ ἄθπι 
ΕἸ ἀογ ΟἼ]ο886 δηὐβρυθοβοη ον ϑαὺζ γοσϑυβρίηρ. 6. οἰαγίθ ΑὈβοδαῖ 
Ἡδγοάϊδηβ ἰθὺ γοὰ ἘΩΘΩΟΙΗ͂ τοῦς ἀοΥ ΟΥΒΟΡΥΆΡΙ16 ΦΌρΡΟΒΡσοΟἤΘη, ἱῃ ΘΙΟΒΘΣ 

Ὅ08.}1 Ηοτγοάϊδη βοθομ ϑὶθ σὺ Βαὺ, ἀδίβ πΖυσωπεῖσϑαι ΟὨΠ6 δύμιτηχηθβ Ἰοΐϑ κ6- 
ΒΟΒυΙΘ θα πτᾶ, 16 δὐῤιοϊβίβομῃο Βοιγοσκαπρ ἔγο ο ἢ (τρ]. Α6]108 ΠΙΟΗΥΒὶα8, 

δομνδῦθ 83. 147, 11) πυδομίθ ἴθ ἤδοὰ ἄθῃ ἔο]σθηάθῃ Αὐϑέδησυηρθη πο ἄθση 
Ἡοτγοάϊβῃ 86] 08, βομάθσῃῃ Ἂαἀθῃιβο] θη ϑομο] δδϑύθη χαΐγϑυθα, σι οθ συ ἀϊθ Απ- 
του κυὴρ ἅδον παραιτεῖσϑαι ρΘΒο 6 Όθη Παῦ. --- Πδ18 Εχοουρίθ δὺβ Ἠογοάΐβῃβ 
ΟΥἰδβορσταρμὶθ δυο ἴῃ αἷμα ΟὙΤΣΊ]]- ΒΘΟθηβοα ὑπ ἴῃ ἀδ8 Εὔγμο]. αυάϊϑηυχη 
ἀθογροωβηρθη δ᾽πα, τὶγαὰ 810} ὑῃ8 βρᾶνθσ θυ ΘΌ6Ώ. 

1) πίον ἁυπάουΐοδο Βυομδίδθθῃ 1ϑὺ οἱῃ Ῥυμὶτὺ χαβούζὺ, Ὑϑυ]βοῦθμηθ βἰμὰ 

ἀυγοι ἄθῃ Αϑύθιβιζοβ θγβούζί. 
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Υ ϑονΝ ἔστι γὰρ ὅτε] διαλύσας ἔνια ὀρϑ[ 6-] 

τερον προφέρει, ὧς] .,Ὄιξ[ε]ν δὲ ϑύρας ϑαλά- 
μου πύκα ποιητο]ῖο“, καὶ πάλιν ἐν ἕτέ- 

ροις ὧιξε, καὶ .,ἐς δ᾽) ὑπερῶι᾽ ἀναβᾶσα“, καὶ μὴ 

ὄ συνελὼν τὸ ὦ καὶ] τὸ τ ἐν ἑτέροις .»ὗπ[ε-} 
ρώια σιγαλόεντα" καὶ) οὑπερώιωι αὖϑι περ[(-} 

φρῶν Πηνελύπει]α“. ἔστιν δὲ ἐν τορι 

π]αραϑέσϑαι, ἅτε δὴ πλη- 

ϑυούσης τῆς τοι]αύτης χρήσεως παρὰ 

10 τοῖς νέοις ....... την παραδώσδομεν «- α 
ερος ἐν ἑκάστωι τόπωι 
ἐπεὶ πρόκειται ἡμῖν 

περὶ τῆς ὀρϑογραφ͵]ίας διαλαβεῖν αὐτοῦ 
ν τὸν λόγον, παραιτη- 

1ὅ τέον τοὺς ἕν ἕκαστον τ]ούτων κομιξομένους 
καὶ ἀνωφελεῖς πα]ρεστῶτας. ἀρκτέον] 

κατὰ ταύτην ὕρου τοῦ 

δι]ώρισαν. καὶ γὰρ Πτ 

ολεμαῖος ὃ... ... 7 καὶ Διονύσιος ὁ Θρᾶιξ 
50 καὶ ᾿ἀσκληπιάδης ὁ] Μυρλεανός, ἔτι δὲ ᾿ἧ 

φος καὶ Πτολεμαῖ- 

ος ὁ ᾿ἡσκαλωνίτης, ἀ]λλὰ μὴν καὶ 4ημήτρι- 
ὀδιιυ τεν ον ὑνρκάνς 7 καὶ ᾿“ρχίας ὁ διδάσκαλος 

Δημητρίου. αὐτός] τε ὃ Τρύφων᾽ καὶ ὁ τ (80) 

ὃ. ἀφ ην ἐ ἐς ᾿“πολλώ)]νιός τε ὃ τοῦ ᾿“ρχιβί- 

[ου] ᾿ 
ὍοΣ υπίογϑίθ πδηὰ 468 ΒΙ]αἰίοβ (ούνγα 2---ὃ Ζ6116η) 1ϑὺ σϑυύϊοσθῃ, 

τὶν ἰῆγη ἀογ οϑὺ ἀδὺ [2186 ἀ6.Γ Δηδ] ορΊβυ Βομ θη ΟὙΘΙ στ δ ΚΟΥ, τυ] ἢ 6 
περὶ ὀρθογραφίας ροβοδτίθθθῃ Βαρθη. ὃὲ8 ἀ16 Εγρδηζιηρ αὐτός τε ὃ 
Τρύφων 51. Β6Γ βοβοὶηὐ, ἀὔγίθη ὙΠ, ΔΏΠΘΒΙηΘη, ἀΑ[8 ἀ16 1, 1806 Ὀ18 Ζὰ 

ΑΥΟΙΪα8. δὰ8 ΤΥΎΡΒΟΙ βἰδιιτηῦ, ἄἀθβϑθη οσΚ περὶ ὀρϑογραφίας καὶ 
τῶν ἐν αὐτῇ ζητουμένων ἀδδοι στυπαϊθροπα ΕΓ ἀπβοσο ΘΘΜΣΙΕ 
νὰν. Ηἰΐογζὰ βυϊπαπιῦ, ἀδίβ 416 ὙΟΥΒΘΓ ρϑηδηηΐθη (ὐσδιατη δα ΚΟ 
ρα θυ ἀπυθγρ]θ Ά 10} ΥἹ6] 56] ὕθ μοῦ οἰἐοσέ νσογάθη. Ὗοπ Κοίπθιῃ 

ῷ, 8 υμὰ 9 δΒογροβίθ!]ῦ σου ΚαΙθοΙ. 18. 50. δ! βρᾶνοσ λείπεται δια- 
λαβεῖν; σομ ἄθιη φ ἰδὺ ποὺὶ οἷῃ ιϑβῦ θυ κθπΌ8Γ. 14. Ηϊογσὰ ἀ88 ϑ'οβο] θη 
ὭΌΟΥ παραιτεῖσθαι 19. βοδό]οη πρὸς ἀντιδιαστολὴν τοῦ ᾿᾿σκαλωνέτον 
90. Ηϊοτσὰ ἀ88 ϑοβοίΐοα ἅροσς υρλέα 21. Τήλεφος ᾿ϑὺ δυθ!οβο,]Οββθῃ : 
ΥΟΣΙ ἄθχῃ ῳ ΥἹϑὶ θοῦ α 24, ῶδ. Ὑ᾽Ο]]ΘΙ Ομ καὶ ὅ τε ΣἼέλευκος] 

1) Βογασίῖρϑ Αὐΐχβμ]υηροη ἀον ουράηροσ βὲπα πῃ ἄθη ἐθοβῃ βοῆθη Βουυ ἴθη 
πὶ 2. Β. ἅνυον [απ τιβομαῦν, αοορταρμλο, Μοάϊζίῃ ἃ. 8. πἰοδὺ βαϊΐθη. Ὧβμη- 
Ἰο} μαὲ Οοϊυμμθ}]α βοῖποη Καίαϊον ἀθγ απ ἐσ βο δ Ομ θη ο ιγι[{8.6}16Γ Ἰὶθ 
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νγυίβίθῃ ΜΓ ὈΙΒΠΘΙ, ἀδΙΒ δ΄ περὶ ὀρθογραφίας ψοβοβτθθθη Παὺ. ὕοη 
ΔΡο]]οπῖοβ μδὐίθη ΙΓ 68 δὰ8 ἄθῃ ΕὙδρτηθηΐθῃ ογσαίθῃ ὔηπθη. 

22} [οὐκ ἀναγ-] 
καῖόν ἐστιν τὸν ὀρϑ[ὸν λόγον καὶ τὸν ἄλ- 

λως ἔχοντα εττυκεκε, «νον νν νος [ἀλλὰ] 

διὰ τὸ ἐλλιπτικῶϊς ἔχειν ἅπαντας κα-] 

δ λὸν ἡγοῦμαι τὸ νῦν........ .ννν [πολ-] 

λῶν ὄντων τῶν ἀσχολίαν ἐχόντων πολλὴν 

τοῦ μὴ ἀντιχρὺς ἀν[ ϑάπτεσϑαι (ταύτης) τῆς ϑεω- 

[ρ]ίας. ποιήσομαι δὲ τὴν πραγματείαν 
ἐν δυσὶ βιβλίοις, κ[αὶ ἐν μὲν τῶι προτέ- 

10 ρωι διεξελεύσομαι π[ερὶ τοῦ τίνα τῶν ἀκολου- 
ϑούντων τῆι ὀρϑογ[ραφίαι ἐστὶ καὶ περὶ 

συντάξεως τῆς (τῶν) κὃ [στοιχείων εἶτα δὲ τὸ λοι- 

πὸν πληρώσω μέρ[ος, ἐν τῆι λεγομένηι ποσό- 
τητι πειρώμεν[ο]ς [τοὺς κανόνας εὑρεῖν 

1ὅ τῆς παραδεδομένης γραφῆς. λέγεται 

τοίνυν ὀρϑογραφ[ία διχῶς καὶ ἡ ὁρ- 
ϑῶς γεγραμμένη Δ[ἔξις, καὶ πάλιν ὀρϑογρα- 
φία καὶ αὐτὸς ὃ λόγο[ς ὁ τὴν ἀπόδειξιν 

περιέχων τῆς ὀρϑογ[ραφίας, ὥς φησι Τρύ- 
20 φων, ὥστε τὸ ἀποτελοῦν καὶ τὸ ἀποτε- 

λούμενον ὀνομασϑ[ῆναι ὁμοίως᾽ ὡς καὶ 
ἐπὶ τῆς ἰατρικῆς υλ 

δεσμὰ ἐστιν ἰατρικ. 
-----ἰῦ --..-:--- 

Ὡ---Ἴ πηὰ 10 ογρᾶηψζὺ στοὰ ΚαὶΌ6] 8, Εγωδηχὺ ΔΒ ΘΙΠΘΙῚ ΒΟΒΎΊΟΙ [68- 
ὈΔΙΘῺ βοΒΌ] 10... ... ὅταν φησὶ πραγμαϊἰτείαν) ........ [ποι]ήσει δὲ ἐν μὲν 

τῶι...... ους τῆς διττῆς. .. . καὶτα.. .αν..... ἀαμονασ καὶ κανών .... 
[σύ]νταξιν καὶ τὸ ποιόν (σύνταξιν κδ΄ στοιχείων γοτταυξοὺ ΚαΑΙΌ61), [ἐν δὲ 
τῶι] ἑτέρωι τὴν πο[σότητ]α δηλώσει. .. ἃ. 8. Κ΄. 10--14. δ᾽΄᾽6. Ἐν- 
ὔμζυμρθη βἰπα Ὁμβισμοῦ; αἀ16 Ηδυρύίϑδομθ, ἀδίβ Ἠογοάϊβδηῃ 1πὰ θγϑύθαῃ ΒΘ} ἀ16 
ΘΙ θα ογίθ ὈΘΒρσϑοι, ἴτὰ ΘΒ] οἤθη δυῦ ἀθγ Αὐϊοχγιδὺ ἀογ Ὑογζάηρου 
δυϊβοηα, υπὰ ογϑῦ ἴτὰ Ζυχθι θη δυΐ ατυμπα ἀ1686γ Εἰ Θδ βυθ! ] ρθη κανόνες Ζὰ πάθῃ 
νοσβυσμΐ, τὶσὰ ϑράϊοσ 2 ὈΘΎΘΊΒ6Ὼ 861}. 16. ϑοβο]ίοη... τ]ῶν ὁμωνύμων 
ἐστὶν .... [ὀρϑογρ]αφία μέλλων τα... ... διαστέλλ..........«-- συνω- 
ψυμίαν᾽ ἐστὶ γὰρ, φη[σὶν, ἡ ὀρϑογραἸφία καὶ τὸ ποτ ον καὶ τὸ ἀπ]οτελού- 
μένον οἷον... .ε. παν ἀπόδειξιν ε........ λέξις ὀρθῶς γε[γραμμένη]. 

Πον Βϑϑὺ ἰδὺ υϑυκὶθοί, ΤῊΒοΒ μου 188 ΠΟΟῺ πολλὰ γάρ ἐστι τοι[αῦτα ὀνόματἼ]α 
οἷον λέγεται λίτρα καὶ [τὸ μετροῦν καὶ] τὸ μετρούμενον. Ἠογχοάϊδιηβ οαἰζοπο Ὠ6- 
βυϊίοη Ἰδυΐοῦ 1ὰ ἄρτι Αὐδζὰρ 468 Ζομδηηθ8 ΟἸΔΓΑΧχ (υΩ]. ἘΠ ΘΒΟΙ], 16 οὐὐβοθρ. 
ϑιύοκο ἀθὺ Ὀγζ. 1ἱὑξαταΐαν 83. 18 Α. 1) ὀρθογραφία διττῶς λέγεται" ἐΑΡΗΣ ΡΩΝ ἐ 
γάρ ἐστι καὶ ἡ κατὰ τὴν λέξιν ἠκριβωμένη γραφὴ καὶ ὁ κανὼν ὁ ἀποδεικτικός, 
ὦ ἀποδείκνυται ἡ ὀρθῶς γεγραμμένη λέξις. 

Οδ]βὰβ 88 αἰἰθϑθηὶ ζΘΠΟΙΏΘη ἀμ πὺγ δ ϑρᾶϊθυ ἰπζαρθουυτηθμθα μϑοῖμθ- 
ἰχαζθη (ΥὙ4}]. πιϑίμ βου ἀκ βογίρίογμηι γεὶ τωβίίσαο 1ἰδιὶ8 ἀορεγαἐ 8 88). 
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καὶ πάλιν ἐπὶ τῆς α 
“ὅ ιμος μέν τις κκτπὸ 

Αὐὸὴ ἴῃ ἄθπὰ οἱπθη Ηδὶ]αὐῦ 20. Βαπάθ]ξ 65 8168} υχὰ ἀορρο]ίθ 
Βοάθαξυηρθηῃ 8] ο,λ61η ὑπα τὰ δἷη6 ἀορροὶίθ Βοιδῃαὶυπρ ἀοΓ πο- 

σότης υπὰ Βομοιηὺ Ττυρβοη υπὰ Πιάγταοβ Κοττιριοσγί σὰ σγθγάθῃ, 
Μιῤ ἀογ σύνταξις τῶν στοιχείων ὈοΒΟΒβΝ σὺ 510} ἀ16 6116 

ἨδΙ6 σοῃ Β]αὐῦ 21 υμὰ ζυχασ Ζυηβομβὲ ταῦ ἀθη ΓΙ ΠἀθσΘη γοὰ 

9 πιϊδ Κοπβοπαπίθῃ (σάρξ, μάκαρς), ἄδπη γτοη δ ταὶ ϑ (Δίγισϑος -- 
Ζημοσϑένης --- ὃ δ᾽ ἔβραχε ϑυμὸν ἀΐσϑων 1]. 16, 468), στ (ἄριστος 
[᾿2ριστίων] ᾿Δρίσταρχος. προ κδηπίοθθ, ἀοοὺῦβ δὺρ γογβύϊιμτῃ ἰθβ 

Ριμάδγ - ΕἸαρτηθηῦ), σῳ (σφάλλω) ἃ. 8. χ. θη ϑομ]αίβ ἀογ Κοη- 
ΒΟΠΘΠ ΘΩΥΘΥΙΠἀσηροη δηὐμᾶϊ ἀἰθ δπάοσο Ηδιθ στοὰ Βαἰέ 20, 
ΒΙοσααῦ ἀ16 ΟΚαΑΙ νου πάπηρσοθη: τὲ (αἴϑυια, διφυΐα), εἰ (Νεῖλος, 

νεῖχος), οἱ (οἶκος). 
Ποῦ Ὀιρμύβοησ ὧὐ ψγὰγ δὰ τϑῆγογοη Β] ΐθγη ὈΘμ8πα 610; ΜΓ 

Ὀθϑιύζθη ἄθῃ υαπίοσθηῃ απ ἀ68 οἰπθὴ 15 ἄθιὰ ΕἸΙοκἔρίζθοη συ ὴ 

ΒΙαύε 15, νοῦ ἀθββϑθὴ Ὑοσαθσβοιΐθ ΠῸΓ 

παρὰ) τὴν ϑοος γενικήν. 

ΣΧ. Κλωιός σὺν] τῶι τ᾽ ἐκ γὰρ τοῦ κλοιός τεῖε 

γ0} ἄθββοῃ ΕΠ οἸκβοιίθ 
ἈΚ Περιστῶιον σὺν τῶι ἱ παρὰ] ....... 

μαντοὸ καὶ οὕτως ἔχει κ[αὶ ἡ παράδοσις 

οὐ α]ύθη 1ϑύ. Η]θγδη ΒΟ Β]ΟΙβ 818 πϑομβυοὶροπᾶθα Β]αὐς 22: Α: 
κακστοιᾶ. 

στώιδιον ὡς καλώιδιο]ν, λαγώιδιον σὺν 
τῶι ἴ, οἵ δὲ γραμματικ]οὶ χωρὶς τοῦ 1. 

τ]ῆι παραδόσει κομι 

δ τ]αι ἐπεὶ ὁ λαγωός 'κ 
χωρὶς τοῦ ἱ ἐστίν 

τ]αῦτα παρηγμένα οι 

σὺ)]ν τῶι ἱ ᾿“πολλώνιος 

κώιδιον λέγων τιον 

1... ν ὅτι διὰ τοῦ ιδιον 
λέξις] ὑποκοριστικὴ βα- 

«-....- .-.....-- 

Εο]. 1ὅτ 1. Ὑ᾽Θ]]οοῦ παρὰ τὸ ϑωός γέγονεν, νρὶ. Εἴγηιο]. τηαρτι. 26, 21 δ᾽ 
ΕΒ ᾿ἰϑὺ ἀδ8 ἐπάθ ἀθ8 Βυομβίδθεπη Θ υπὰ ἀθσ Απέδῃρ ἀθ8 Βυομβίαθθη ΚΧ. 

Ἐρ]. 167 1. ἢ. Οἰὐαὺ περιστῶιον δείμαντο γοττηυξοί ΚαΑΙΌΘΙ. 
ΕῸ]. 22: 2. Ἐτγμᾶμι δὺ8 αυὰ. 296, 46. 866, ὅ8. ΙΟΥΔΑ] ἄοχ 6]ο886 Περι- 

στῶιον δἰδηά 8180 ἀῦχοι οἰῆθη Ζ6)] Δ Ὀβαὺζ ΒΟΥ ουρο ΒΟΌΘα οἷπ ΑὈβοβηϊ δου 
Στώιδιον. Ὀὶθ Βυομδίαθθη Χ Ὀ13 ΠῚ βίδμπαθῃ δυΐ Β)]αἰὺ 167. 8. οἱ γραμ- 
ματικοί γρὶ. 8. 809, 6. 11. υποκρισετικη (σα. 
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παρ᾽] ἡμῖν, ἣ οἷδεν δι 
κατὰ τὴν] παράδοσιν σὺν τῶι τ 

ντρσῶς ΦΡΙΣ ον ῷ Πτολεμ͵]αῖος ὃ τοῦ ᾿“ριστονίκου 
ἰδὴῤ χωρὶς τοῦ 1]. Πτῶιον ὅρος σὺν 
τῶι. τ Πίνδαρος .“κα)͵ί ποτε τὰν τρικάρα- 

νον Πτωίου κευϑ)μῶνα κατέσχε(ϑε) κού- 

ρα.“ τοῦτο ὅτε κτητ]ικὸν τύπον ἔχει, σὺν 

τῶι ἴ, ὅτε δὲ κύριον.) τὸ ὦ συνέσταλται" 
Πτοῖον γὰρ Καλλίμαχος. 

σον μετὰ τοῦ νο 

Ὅμηρ]ος »πᾶσαν δ᾽ ἠοίην 
μένομεν τετληότ]ι ϑυμῶι“. Πρῶιρα 

Σ γράφ[ετ]αι «τὺ 
τῶι ἐνισταμέν[ωι 
σαν τὸ ὶ φησιν 

εἶναι τῶι ψῶιρ[α 
 Πρωιξόν Καλλίμαχος. ον νὸν προῶι- 

ξὴν ὅϑεν οἱ κηλί... δὲν τῶι Σ χαὶ πρωι- 

ξῶν᾽" εἴ γε καὶ ὁ Πο[ζιητὴς λέγει ,χϑιξά τε 
καὶ πρωϊξά“, 
Πρώιην ᾿ΑπολλώνΪιος καὶ ........«.. ἔ- 
τι δὲ καὶ ᾿“λεξίων [σὺν τῶι ἱ ἐκ τῆς ἐτυ- 
μολογίας τῆς τοῦ [πρωΐϊ, ὅπερ ἀπὸ τοῦ 

προιέναι οξεεαμί .. . μάρτυρα ταύτης 

τῆς γραφῆς τὸ Ὁμ[ζήρου ἡμῖν παρίστα- 
ται ἔπος᾽ ονευρὴν [δ᾽ ἐξέρρηξε νεοστρό- 

φον ἣν ἐνέδησϊα πρώϊην“......... 
ην ἐνδεϑεῖσαν [εὐλόγως πρωίαν 

εἴρηκεν᾽ τοῦτο... .... «Ὁ. πα- 
ρὰ γὰρ τὸ πρωΐ π[αράγεται καὶ πρώϊ- 
ος καὶ οὐδέτερον πρώϊον...... 

-- - ---- 

ϑ0ύ 

Ἐπτ. 101 Β, νυῃῖ. 
Ἡόογσταθα 39, 341 

Οἀ. 4, 441 

1. 3, 308 

ΤΙ. 156, 469 νμρὶ. 
ΒοΒοϊ. 

5. Κἄν! οι ἀἴοβο ΤΠοστθδὲθ βίμα, 8ὸ ροπάρθῃ 816 ἄοϑὶ, ἀϊθ Αἡ- 

18. σὺν] σιν Οοά. 16. ποτε ταν 80. 19. τὸ ὃ Οοἄ. ογῳ. ν. Κϑιθ6]. 
ΕἘῸ]. 22 10. 11. Ῥοπίδσαοΐοσ. Ὑ10]] θοῦ κηλάδα 

Βοϊιχοπδίοίῃ, Θοδοῖ. ἀ. στίθοι. Εἰχταοϊοσίκα. 20 

17. προιέναι)] πρωιεναι Οοά, 
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Ιαῖο ἀθ8 ὝΌΚοΒ ουκθηημθη Ζὰ 8580Πη: ΜΙ Ιηἴ8860η [ΠῚ ἀ16 ὙοΟΚαΑΙ- 
γοῦθπἀθησοθη ἄν πὰ ηε παίάγο! ἃ Π]10η6, ΔΙρΡΒδθίβοι ροογάποξε 
Ζυβδτασηθηϑίθ ρθη ΔΗΠΘἤτηθη. [2168 ᾿Ιδὺ ἀδὺ ποορ ἄθπ ῬΒοίιοΒ Ὀ6- 
Καμηΐθ 161] περὶ τοῦ ἀνεχφωνήτου. Ἐϊπο Ζ.ΒΕΙΩΙΙΘΠΔΓ ΘΙ Πρ Ἃ1686Γ 

τοὶ 1ϑύθῃ πὰ ψογαυοκαηρ ἀσυβοὶ ρθη ταϊὺ αὐ ιϑθβομθιη Μαζοσιδὶ 
Ὀοὺ Οτοβ περὶ ὀρϑογραφίας. 

Αὐὸὴ ἀ16 Ἰαχι κα 5 ρσοογαποίθῃ 161160 ἄθοΥ 416 ὨΙΡΒΒοηρΘ αἱ 
πὰ εἰ δὶ ΟΥΟΒ Βδρθῃ 1ἢγ ἀθμοηβέϊλοὶς ἰπ ἀθγ ΟΥΒβορταρ 19 ΗθγΟά]Δη8. 

ἘὰπῈ ΗΔ] δ ύου Βδηάθ]η ἅθου ἀθῃ Ὠιρὐμοηρ δι. τὰ ἄγρβίθῃ Ζ6Γ- 
ϑὐδτὺ 1ϑὺ ἀ88 οσϑίθ 19; ἀοοὴ δυκθπηῦ πηδὴ τα 6105 19" Θ᾽ πρὸ [μοταπηδία, 
ἀ16 ταἱὺ “4 δηΐδησοη, 2. Β. ἴῃ ἀογ Μιίίο ᾿Αἴτης" διὰ μόνου [τοῦ 1] υπά 
υαπΐοθ ἴἥφιξις' παρὰ γὰρ (ταὶ. Ομοῖγ. Οτὰ. 118, 17), 19" ππίδῃ 
[3λινδήϑρα . ... π͵]άλιν διὰ τοῦ τ ὑμοίως [τῶι καλινδήϑρα᾽ 

ἀλινδ])]εῖσϑαι γὰρ καὶ ἀλίν[ δεσϑαι διὰ τοῦ 1]. ΚΙάαΥΘΥΘη ΕΠ ΠΌ]ΙΟΚ 1ῃ 
16 Απϊαρο ἀθ5 ἀδῆζθῃ μοϑίδυοὺ Β]αὐὐ 115. 

ΣΧ Μείδων᾽ εἰ ὁμοίως. 

ἃ ὁ ἢ ἡ Μεῖραξ᾽ εἰ ὁμοί]ως" ὃ γὰρ δυνάμενος 
ἤδη λέγειν, ἢ ἡ δυ]ναμένη. ἐν πλεονα- 

σμῶι τοῦ μ καὶ Μειρ]άκιον εἰ ὁμοίως. 

ὄ Χ χ]αρακτῆρα χὰ, ΜΜαλεια 

ὄρος. δζς......«ἰ μάσϑ)λης γὰρ τὸ λωρίον. 

ΣΝ. Μεῖστος᾽" ει᾿ παρὰ γὰρ] τὸ μείων ὑπερϑε- 

τικόν. ἈΚ Μήτειρα᾽ ε]Ἴε ὡς καὶ τὸ εὐπάτει- 
ρὰ 4]Πηιάνειρα σώτε)]ιρα ὀλέτειρα ὃς Μείξων 

10 Εἰ ἐπ των ἀρ ον τ ὁ δὰ Μ]ισγαγκεια᾿ ει" παρὰ 

ὡς ἱπ]ποδάσεια χαλκοβά- 
[οεια] 

ὰᾳκ καὶ ἡ παράδοσις καὶ ὁ 
θεσϑαι. 

10 Χ Μαγγανεία εἰ ὡς] λαγνεία δουλεία 

ἃ [Νηρίτης᾿ τ διὰ τὸν χ]αρακτῆρα σημαίυ εἰ} 

[δὲ τὸν ϑαλάσσιον κχ]όγχον καὶ γέγονε 

[παρὰ τὸ Νηρηίς] Νηρηίδας. 
20 )ς τὸν χαραχτῆρα Νὴ 

χαρα]χτῆρα. 

ἢ. 8 ογρϑπ᾽, 808 ἄθτῃ ρ]θῖο ἢ σὰ ὈΘβργθομβθηάθῃ ΓΤ: Οοάοχ, τὸ Μείραξ 
ὁ γὰρ δυνάμενος ἤδει λέγει ῃ ἡ δύναμιν πλεονασμῷ τοῦ αὶ 8. απ δο 
Οοάοχ ζγοὲπῖ8] υπίοῦ άτεια υπᾶ Μήτεια: ὡς καὶ (6 1} ̓ἀδὰ 2.1.5. ΜῚ) πά 
τειὰ δηιάνειρα σώτειρα. 19. [.λ68 Νηρηίδος. ἀθπυΐῃ. Ν. σημαίνει τὸν 3α- 
λάσσιον κοχλίαν. .. ὁ δὲ Τεχνικὸς λέγει ἀπὸ τοῦ Νηρηίς ἐστιν. 168 σιγὰ 
ἀδπὰ σα ου]οσί. 
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Νὰ περὶ τῶν ϑηλυκῶν 
τοῦ νησα-. 

παράδοσιρ. 

θ᾽1Ά9 Βιὔοκβοιθθ δ μᾶ]ν ποιΐοσο ΟἼἸοββθη, 416 ταῖῦ Ν᾽ δηξβδηρθϑῃ, 80 
Νίκη. Νικίας α. ἃ. 

Τα οι θῈ, δημβο ]]1ϑίβοῃ Κοημξο αἀ16 ζυχϑίθ, ΒΘΩΣ ΒΟΒΎΘΥ [686Γ- 
086 ΗΘ σοὰ Β] αἰ 17, νῷ]. 175 οὔϑῃ βαρύχτυπος ... ὀρείχαλκος 
δὺ8 6Ἴοββο Ὀρίγανον, γαῖ. ΟΒοῖτον. 248, 18: 17) Ὀπτανεῖον εἰ κε | 
νον ἂς ἐδ υἰνήυ λα τον ὀπτάνιον κκ-. (Εν Ποτγοάϊδῃ ὈοΖοαρύ, τω]. 1,οηἰΖ 1] 
411, 10.) δ8 πϑομβίο ΒΙαὐδ, ἀ16 ζιυυοιῖΐθ ΗΔ] 6 σορ 21, σὺ ἴῃ 
ἄθῃ Βυομβίαθθῃ Π. Αυΐ 21" 5:π4 5 θοσ Ὀθμδηάοθ]ῦὺ ἀ16 Τωθχηχηδίδ 

Πολύκλειτος, Πειρήνη. Πείρινϑος, Ποδαλείριος (τὸ λεέριον ἔγχκει- 
ται), Πλειον ... (τὸ πλέον σύγκειται). Πρεσβεῖα (παρὰ τὴν 
πρέσβεος), Ποσειδών (ὃ καὶ τὸ Ποσιδήϊον), 6πα] 16} [Πείσανδρος" εἰ" 
παρὰ] τὸν πείσω μέλλοντα: ΒΙαἰλ 215 Ὀχπηρσὺ οἷηθ ΑΠΖ8}} τσοῃ 
ΟἼἸοββθη, πϑῖομο ταῦ Ρ θορίημθη: Ῥίς᾽ 1 ὁμοίως --- -"ίξα Ῥίμφα --- 
[ίγος" παρὰ] γὰρ τὸ φρίσσω φρίέγος καὶ ἀποβολῇ) τοῦ ᾧ ῥέργος. --- 
“Ρησείδιον [εἰ παρὰ τὴν ῥήσεως εἰ εἰ δὲ πα]ρὰ τὴν ῥήσιος γ[ενικὴν 
ἴ. κατ᾽ ᾿Δριστ]ὦώνικον (80) γὰρ .... ἴοι βοδ]υῖβ ὉΠ θὲ 4848 χυγοὶῦθ 
ΗδΙΡΟ]αὐῦ σου ΕὉ]. 19, υρὶ. 195 [Φϑε]νσήνωρ᾽ εἰ ἡ παράδοσις --- 
-- ἰσως ἀπὸ τοῦ --- --- [᾿4]λεξίων καὶ Φιλόξενος --- --- κατὰ τὴν 
ἀναλογίαν --- ---- οὗ τοι ὃ τῆς ἀχέων [φρένας ἔφϑιεν" χαὶ ..ἀπ]ὸ 
δ᾽ ἔφϑιεν ἐσθλοὶ [ἑταῖροι“..) τὴν δὲ διὰ τ]οῦ γραφὴν “Δίδυμος 

[ἐν τῷ ὑπομνήματ]ι. αὐτοῦ τῶι ΤρύφωϊΪνι)] ... Ἐδ ἔο]ρὺ 6116 

ἔαδί 416 ρσϑηζα ϑϑιίθ οὐ] οηθ ΑὉΒΔΠα]υηρ δου φϑίέω οὐογ φϑεέω, 

ἄδηπ [Φα]είνω" ξι᾿ καὶ ἴσως [ἀπὸ τοῦ... .. .. φαει]νός καὶ φαεν- 

5 ἡῆλθ δὲ μος ἧς ἡ ϑγῖς τρια τῶἢ [οἱ μαι εἰ ἡ παράδοσις... .... Φιλόξενος 
καὶ ᾿Ζ4πο[λλώνιος]. ὸγ Βυοσμιβίδθο σϑιομὺ τγϑιέου δὰΐ ΒΙ]αιὺ 195, δαυΐ 
γ ίομοὶ ὥϑείρ υπὰ δπάοσγο 'ῦογίθ Ὀθβργόομθη σογάθη. 8)Ὶ16 ]οίχζίθῃ 

2761 ΟἼ]οββθη βὶπά Φρείατα᾽ ει᾿ φίρέατα γάρ. δζ Φιλομει]δής" εἰ" ἡ 
μεδέουσα τ[οῦ φιλεῖν. ..οὔ τοι, τέκνον] ἐμόν, δέδοται πολ[εμήϊα 

ἔργα, ἀλλὰ σύ γ᾽ {]Ἱμερόεντα μετέρχεο ἔργα γάμοιο" ἢ παρὰ τὰ] 
μήδεα ὡς ἩΗσίοδος.ὅ) ..... 

θη Ἰοὐχίέθῃ μοι ἄθη (]οββθη δηὐβρυιομὺ ἴῃ ἀθγ ΟΥβορταραϊθ ἀ68 
ΟΒοΟΙ ΟΌοΒΚοΒ 214,13 ἴῃ ἀθυβοῖροη Οτάπμυμς; Φρείατα᾽ ἀπὸ τοῦ φρέατα, 

- κ᾿] κατὰ πλεονασμὸν τοῦ ἱ φρείατα. Φιλομειδής᾽ ἢ παρὰ τὸ μέδειν, τὸ 

1) 11. 18, 446 υπὰ Οἀἁ, 38, 381. 
2) 16 Εγχρδηζυηρ ϑὺ Ὀπϑίομοσ; Ὀδύοηθῃ τηδομξθ 10 πὰγ, ἀδίβ ΠΙΑΎΤΩΟ8 

ΒΙΘΤΏΔΟῺ Βοθο δυΐῦ δου θη ΤΥΥρΡΒομΒ Βοζὺρ “ομοσληθη ἢδὺ, ψ16 86] υκΚοβ. 
8) Π!. ὕ, 428. 429. Ἠεϑιοὰ ΤἸΏΘοσ. 300. ἴοι οἰπθῖμ Ὠθαθῃ Ηβρβ]10α - ΕἾἸαρ- 

ταῦ ΚΑΙ 8180 ποὺ ἀ16 ἢδὰδ βϑὶῃ. 
20" 
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βασιλεύειν, κατὰ πλεονασμὸν τοῦ 1. ἢ παρὰ τὸ μειδιῶ, τὸ σημαῖνον 

τὸ γελᾶν, γέγονεν φιλομειδής.) Αὐοὴ Βοπδὺ βυϊτηπηθη Ὀ6146 δαίδοι- 
ΟΥ̓ Π0} οὖν ἅρογοιη. ὙΥῚΣ θγάθῃ ΘΙ ρουταδίβθη ζοβίϑίθ θη Κὄππθῃ, 
γψ16 Οτοβ, Τιπαοίμοοβ ἀπὰ ΠΟΙ σοθοβοβ ἄθη Ηογοάϊδη Ὀαμαΐζὺ ΠΔΌΘη. 

ΑἸ]ο ἀϊ6 ΘΌθα δηροῆίητίο 6]οβθ Φιλομειδής τὲ ἀΘΠ])] ΘΠ ρθη, 
θυ οἰπθὴ ΚΙθπθη ὕὐπανγος ποὺ βομθαῦ, δῦ ἢ ποΟὴ ΘΙ ΘΓ. 

ὍΔΘΥΓ τπῃ8 βοηβὺ ἔαϑὺ υὑῃροκαπηΐθ ΟἰὙασ τη ΚΟΥ ΑΥΌΒ]88 σιγὰ 
ΖΎΘΙΙΩΔΙ 1ῃὼ ἀθῃ ΚΟΓΖΘη Αὐδβζροη βηροίθησὺ, ὑγ6 ] 086 ΟΥ̓ΔΙΠΘΥ ΑΠπ. 
Ῥαγβ. ΓΚ 1171---104 δὺβ8 δἷποὺ ΟὟὙΤἹ] - Ἠδη βου ἀἋ65 ΧΥ͂. 6}τ- 

Βυπάογίβ, Οοα. ΒοἉ]οὶ. (τ μου Νίθοστῃ.) Αὐοὺ. 1 11 11 ρορθθθῃ Βαὺῆ,; 
ἀἸ βοῖθοη Εἰχοοσρίθ ζϑῦθῃ πὸ ΑΠΖΘὮ] ἀ6Γ οΥΒΟρΡΥΑΡΊΒΟἢ - Θὑγτηοϊο- 
ἴβομοη ΕὙαρτηθηΐο ἀθθ ΑΡρο]]ομῖοβ, 468 βόθηθθ Ὧ468 Ασόβιὶθῖοβ, υπά 
ἀ65 ΑἸοχίοῃ; δύο Πριμθίυοβ, ὙΠΟ [ἢ ἀοὺ ἘΠΗ]οἐπρ ἀ6ΓΥ 1,6]}Ρ- 
ΖΩῸΣ ΕὙδρταθηΐθ 818 ΟὉ.6}10 ρσϑηδηπὺ ἰδὺ, ΠΤ ἴῃ ἀἴθβοθ Ατιβζίρθῃ 
ἀγθῖσηαὶ οἰἐοσὺ, ὑπ στο Σ Ὀοὶ ΟΥ̓ΘΙΏΘΥ οὗνγα ἀϊθ ΟἼοβϑθη 119, 24 ᾿άμφι- 

τρίτη; 119, 29 ᾿“ργειφόντης; 188, 20 Πολύϊδος: 188, 82 Ποδσειδών;: 
189, 18 Προύνεικος. 189, 20 Ῥήβας; 198, 18 Φειᾶς, 198,11 Φϑία: 
195, 21 Φιλήτης τπταϊἐξο! θα πϑὸ ἄθη 1 οἰρΖίζοῦ ΕὙαρταθπίθη 1168, 
Θμιρῆπάοί ἀϊθ υο]]Κοχαπιθηβίθ ὑθγθι πβεϊατααηρ ἱπὶ Οἰϑβδιη ομαγακίου. 
ΘΓ ΟὈΘΠ δυΒροβοΒ Ίθθθηθη (Ἴ]οββο 468 Οοά. Το Ββοηἀοσῆδηαδ ϑηΐ- 
ΒρτΙΟἢῦ πὰπ 1πὶ Βοα]οίδηυβ (198, 19) Φιλομμειδής" ἡ μεδέουσα τοῦ 
φιλεῖν. ἢ παρὰ τὰ μήδεα). ὡς Ἡσίοδος. (ἢ) φιλομμειδής φιλο- 
γέλως ἴλαρός. ΤὴαΒ ἰθὺ οἷπθ ζ38Πη2 δπάθυβ δηρα {Πογοι πδεϊτητηαπρ 8]5 
την ἀ6Γ ΟἸΟΙΤΟΌΟΒΙΚΟΒ - 6]οββθ. 16 ἴῃ ἄθιη Ῥα]ταρβοϑὺ οὐ μα] ΐθῃθ 
ΘΟΒΥΙ Ιδὺ χηλύίο 8 Υ Οὐδθσ Ὁπτητύα! ῬῈΓ 1ῃ ἄθῃ Βοα]οίδηυϑ Ὀδηαυῤζί. 

Εμθ Βδῖμβα σορ (]οββθὴ (658 ουβίθυθῃ ἰϑβ8θὴ 81:60 ἢ} 86108ὺ δὰβ ἄθὴ 
Καγρ!ομθη Αὐδχείρθηῃ ΟΥ̓ΔΙΉΘΥΒ Οἤπ6 ψγοιΐθτο8 θυζἄῃζθη ἢ), 2. Β. Οοά. 
ΤΊβοι. 195, ται. 198, 1ὅ ἀπά 198, 10: 

Φειδύλος" εἰ οὕτως [καὶ ᾿Αρχίας καὶ Φιλόξενος 

καὶ ᾿“πολλώνιος, ᾽4λε[ξίων δὲ διὰ τοῦ 1, ἐπεὶ 

ὀνοματικόν. 
Φειδωλός" εἰ" ᾿“πολλ[ώνιος μὲν γὰρ φευ- 

1) ὕομπηι Εεῃο] ἔ (016 οτίβοστ. ϑιὔοκο ἀδθὺ Ὀγσχδμῦ. 1ἱὐοταῦαν 3. 30) 68 

ΠΟΘὮ 818 τπηδρ] ἢ Ἀϊη8 61}, ἀδβ ἀδ8 ΔΙρῃδοοθοι σοοχάποία 1Θχῖ κοι γΟῺ Θἰπθτα 
Βοηᾶϊοσ ἀ68 ΟἸΟΣΤΟΌΟΒΚΟΒ δὺ8 ἄθῃ δἰ θη θη κανόνες Ὠογροϑίθ!]δ 861, 80 18 

ΒΊΟΥΣ βομοη ἀυγοι ἀ1686 ΟἹοββοη ᾿θάοσ Απ]δίβ υπὰ 7646 ΜΙ δΩ ]ΙΟὨ]κοΙῦ σοβομσσυμάθῃ. 
2) Εἰπιρα Νοίιζθῃ δὺβ ἀθσβθί θη ἄδῃκο ἰσῃ ἄθσ Βογοι τ] κοι ἀθ8 Ηρστῃ 

α. ΥΥ. ὙΥΏΘΘΙΟΣ δὰ ἀδθγ Βοἀϊ]οίδῃ [ἰΌγαγΥ. 

8) ἡ μεταδοῦσα τὸ φιλεῖν ἣ παρὰ τὸ μείδεα Οοά. 
4) ΥΩ]. οὔθῃ Μεῖραξ υπὰ “Μήτειρα 
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δωλόν τινὰ ὄντα [ὡς καὶ Χρύσιππος τὸν 
φεύγ[ον]τα τ[ὸ] δῇο]ῦζναι .. . . ....«.- 

0)1᾽ῸῈὸ Ὀοιάθῃ πϑομβίθῃ Ζ6.]Θ} β᾽ πὰ Ὁ }]6861}10}.1) Οοα. Τιϑομοπά, 215, 
γδι. 188, 8: 

Πειρή]νη" εἰ" οὕτως ἡ 

παράδοσις. μαρτυροῦ]σι καὶ οἱ γφαμματικοί. 

Οοα. ΤΙΒομομά. 17" -- . τα. 186, 852: 
ἑνική τις  τεκκεῖε 

ουϑαυμα δὲ «τεκεῖν 

ται καὶ γὰρ ττομ 
καὶ ο μεετεονς ᾿Απ[ολλώνιος δὲ ὃ τοῦ ᾿᾽4ρχι- 
βίου φησὶν ὃ [Ἰν[ἡ εἴκει τουτέστιν ἕνὶ 
ὑποχωρεῖ5)" γέγονε [δὲ κατ᾽ ἀφαίρεσιν τοῦ 
Ἑ καὶ συγ[κ]οπῆι τ[ῆς εἰ διφϑόγγου" ὁ γὰρ) 
Σιμωνίδης παρ[ετυμολογεῖ αὐτό" 

φησὶ γὰρ »κἙνὶ δ᾽ οἴω[ι εἴκει ϑεὰ μέγαν εἰς δίφρον“.5) 

816 Ἰοὐχίθ Ζ6116 σιγὰ οὔνγαβ ἅδον ἄθῃ Βδπᾶὰ δἰπδυβρθγαρὺ ΒΔΌΘΗ: 
αἴθ πϑομβίθ Ὀαριπηὶ Νικίας" 1 ὁμοίως κ. .. 

7οάον Ζυ 811 ἰδὲ Ὀδὶ δἰπϑὺ ἀογαγίίμοη ἰθογθι πβεϊπητααηρ δύβρο- 
ΒΟΒ]ΟΒΒΘΙ: οἷπθ  υχοβχηυδίοσαηρ ἀθ8 Οὐ. Βοα]οίϑηυβ σιγὰ 616 
ΤΘΙΟΒ6 Β]16 ΠΘΌΘΓ ὑπὰ ΥΟΥ 8]]16 1 σπογὑρούγθαον Ηρτγοαΐδη - ΕἾαρ- 
τηθηΐθ πὰ ἀδπηὺ 416 51 σἤθσο αὐ μα ]αρο ἔν 1640 ΒοἸκοησίχα Κύϊοη 68 
δγβίύθῃ Βυομθα θιοίθμ. Ζυρ]θιο ἢ οὐκ σὺ 510} 416 ὈΘ γο ] 16 ΤΉ ἔβϑβομο, 
ἀαίβ ἀ16886 Ἰαηρο Ηδηαβοβ δ οἷηθ ΑΠΖ8}} στορ Εἰ ὑγυλο]οσίθη το ]βίϑη- 
ΟἸΣΘΙ πᾶ ὈΘΒΒΟΥ οὐ μα] θη αὖ 818 86] υ8ϑὺ ἀ85 Εἰὑγπλ.}. ζϑηυϊπυτη. 

ΝΘῦθη Ηογοάϊδηβ ΟΥ̓ ΒΟρΡΎΆΡΒΙ6 δῦ 1η ἄθπὶ ΒΟΑ]θ δ ΠῸΒ δἷπθ γ0]}- 
βίδα ροτθ ΒΘοθΏΒιου 468 ΟΥΟῚ - Εἰ γτη ο]ορίκοη Ὀοηυΐχῦ: ἀογβοΊ θ6ῃ 

οηὐδύδιητηθη 416 ΟἸξαΐα δὺ8β ἄθῃ ΕΠ ΠΥ ]ϑιηθη, ἀ6Γ Καϑόλου πὰ ἄθχη 

γηαροϑίοη Ηδγοάϊδηβ.5) 0)Γ᾽Ά06 γοτιταυαύαηρ ᾿ορὺ δα βογογάθη 0 886, 

1) ΥΩ]. Οτοι 160, 6 Φειδωλός: ζφευδωλός» τίς ἐστιν, ὁ φεύγων τὸ δοῦναι. 

οὕτως Ἡηρῳδιανὸς ἐν τῇ ὀρϑογραφίᾳ. - 
2) αὶ. Οσίοι 107, 26 Νίκη" ἀποβολῇ τοῦ ἔ, ἡ ἑνὶ γενομένη, ἑνική τις οὖσα. 
8) ὁ ἐνείκει τουτέστιν ἐν ἧ ὑποχωρεῖ ΒοάΑ]. 
4) γοῦν ΒοΔ]. γε]. κ. Β. Αἴμϑῃ. Π 86 Ὁ. 
δ) ἐν δὲ οἱονείκει θεαὶ μέγαν εἰς δίφρον Βοά]. Υ,ὶ. ΗΠ:Π]ος ΕῪ. 64. 
6) Μδὴῃ τυϑυρίθιοθ, τῷ ἀδ8 Ὑοσδ] 18 08 Βοα]θίϑηυβ φζὰ ἄθῃ ὑὴ8 ὈΘθ- 

Καπηΐθη Αὐβχἄροιῃ σὰ Ὀθυτχίθ!]θη, Ο]οββθη τ] Νήχω Οτϑιι. 186, 28, ΟΥου 109,21; 

Νήπιος ὔΟτϑτη. 186, 20, Οτχίοῃ 108, 11; Ξηρόν Ογάχῃ. 187, 8, Οτίοῃ 111, 14. 
γομ δπάοσῃ ΟἼοββθη, ἄθσθη Κοϑηπίμβ ἰοἢ Ηθιτ ΏΘΘΙΟΣ νογάδηκθ, οὐ ἢ 6 
ἴθ} Μήδεα' βουλεύματα. ἐπὶ τῶν αἰδοίων παρὰ τὴν μέδην τῆς γενέσεως καὶ 
μάξεα" κατὰ μετάθεσιν τοῦ ἔ εἰς ὃ μέδεα καὶ κατὰ τροπὰς τοῦ Ἰ εἰς τὸ Τὶ μήδεα 



810 ΟΒΟΒ νὴ ΒΕΙΝΕ ΖΕΙΤ. 

ἄἀδίβ δυο ἀ16 Εἰχοουρίθ δὰβ ἀθὺ Οὐδβορύαρθϊθ δὺ8 ΟΥΟῚ ἰδ πη η, 
πῃ ΘΙ ομοπλ 76 Θ1η6 ΑΠΖ8}1] ἀδσ οὐὐμορυαριβομθη Ο]οββοη 468 Βοί- 
Ἰοϊδηυβ ὙΓΘΘΥΚΘΏΥΘΗ; 85 τψογρίθιομβο ὕτϑ. 119, 24 ᾿ζμφιτρίτη 
τὶ Οτίοη 18, 9 (νογϑὰβ ρϑιὺ ϑΟΥΘΠΟΒ, ἀδὺ ΑΒομηϊ βίαπητηὐ 8180 
Π86} ΚΙοΙδία ἐγ ο μοῦ Βθορδοβίυηρ δὺ8 Ηθγοάϊδῃ περὶ παϑῶν οὐδΥ 
περὶ ὀρϑογραφίας); τηλοῦ 180, 1 Βινεῖν τοῦ ΟΥοὰ 84, 20 
(σοσϑὰβ σϑιὺ ϑβοσδῃ): ΟΥϑιηοῦ 181, 28 Εἰλικρινής ταῖῦ Οτοη ὅ8, 
(σογϑυβ μοῦ βουδπ); ΟΥΘΊοΥ 184, 16 Ἶσις (80 Εἰγ Ἴφι τὰ 1686Π) παὶὶ 
Οτΐοι 16, 21 (νοσϑὺβ χϑρῦ βΐόσδῃ, 68 ἴο]χὺ ὑμπλιύξο! θα Γ δὴ (]Ο5888 
δὺ8 Ηδγοάϊδη8 ΟΥΟρΡΎΔΡΒ16): τα. 186, 1 Μάγειρος ταῦ Οτίοη 

100, 4 (νγ Ἠογοάϊδηβ Οτίβορταρῃϊθ Ὀοζουρί): Οτϑηοσ 186, 29 
ΝήΥφω ταῦ Οτίοη 108, 29 (γογδὺϑ σχϑῃῦ οἵη ΟἼοϑβθ δὺβ Ηθγοάϊβη8 
Οὐὐμορταρ 16), ΘΒα ΠΟ} ἀ16 ΟὔΘη δυβρθβοιυθθθηθ ΟἼ]οβθ6 Φειδωλός. 
ΑἸ161ὴ ΜῸΓ πᾶμϑυ ὨΔΟΒΡΥ ΠΝ, σιτὰ πάθη, ἀδίβ ἀ88 Ὑ ΥΒΆ] 18. Ἃ6Γ 
ΟἸοββθῃ ΟὙΘΙΘΥΒ Ζὰ ἄθιη ΟὐἹοη- ἰχοουρὺ ΠΙΘΥ 61 δηάθγΘ8. ἰϑύ, δ]5 ἴῃ 
ἄθῃ δὺβ ἄθιη ΕΟΥΠΊΡΟΒΙΟΩ. ΟὝΣ ἄθῃ ΕἸΡΙ πθσίϑτηθη δη ]θπέθη (]Οββθῃ, 

απ ἀαίβ ἀϊθ ποτἐμοίσθαβ ὑὐ θυ πβυτητηθηρ 465 ΒΟ] Θἰαπαβ τὲ ἄοπι 
Ῥαμρβοδὺ ἀθη Οὐθάδηκοη δὴ ΟΥΟῚ 8158 Μιέ ᾳὰ6}1]186 ϑαββο] 1 ἴδ. 

να]. Οὐ. 99, 324. ηρός παρὰ τὸ μερίζεσϑαι ἔνϑα ἔστι τὸ σῶμα᾽ οὑτῶς ἡρωδιανός 
γα]. Οὐ. 180,14. υχός «-- ΟΥ. 104, 28. Μυχός ὁ ἐσώτατος νύχος τίς ὧν διὰ τὸ 
σκοτεινὸν τὸ μ ψιλόν" ἐπὶ δὲ τοῦ ἀνδρός τὸ μοι δίφϑογγον (γαῖ. Οτ. 97, 19). 
ἈΒΏΠΘΒ τοῖο πᾶσ ἀϊθ Οὐἱου- δ βου δ, σϑϊομθ ἂθσ γ οσΐδββοσ ἀθ8 βοῃβὺ μδομδὶ 

ἈΙΤΩΒΘ]ρΘῺ ΟΥΒΟρΡΤΑΡΒΙΒοΘη Απ δέοι ορδγθ Ὀθηυΐσίθ, ἀ88 ὑ}8 ἃτῃ υο]]βύδη δ ρϑίδη 
ἴῃ ἄοτῃ Οοἀα. Οτγρίδἔοτταί. Ζα 1Π δου] θη ἰδὺ (ᾶὰ8 ἄθα ΧΙ. Τδησγδυπάοτί, νεῖ. 
Ὁ]. Ῥιοηγβ. ΤῊΣ. Ρ. ΧΠ. )Ὶ:.6 δῃάθστι τσ ὈΘΚαπηΐθη Ηδηἀβο γι θη ἀθ8 ἰπ 
ἄθτα οτὐὐβορυαρ βομθῃ 7161] ἔδϑὺ σῃΣ δὺ8 ΤΙτηοίμθοβ θη ]θμηΐθα Τυακίδία Κϑππθη 
ἀϊο Εὐγιροϊορίθα ποθ). Εἰησθὶηθ [οθσθὶπβϊτωστα σθαι ἸΑ886Ὲ 68 818 τηδρ! οι 
ΟΥΒΟΒ οί θη, ἀδίβ ἱτὰὶ Βοἀ]θίϑηυβ ΟΥοη ἀυγοι Ὑοσται  ]ηρ ΟἱπΟσ σ ] σοι ΕΌΤΙα 
ἀ16868 Απ βίοι ματθ Ὀθπυΐχὺ 1δὺ. 16 οὔθ δηροῦ χίθ 6]οβθα υχός 6] Σὰ ἄθαι 
Οτγρίδίοσταϊθηβιβ, νγᾶσἀθ Δ ΌΘΣ ἱἤγοια ΟΒδγακύοσ πδοὶ οὈΘπ 8118 ΒΊΟΥΣ ΒΡσθο θη. 
Ζυγ Ἐπ βοβοιππρ τοὶ οὐ 488 ταν σου] οζοηᾶθ Μαίογδ] ποῦ δυ8. Ἠοσοάδηβ ΟΥΐδο- 
ΒΥΆΡὮΙΘ δῦ δύο! Ὀ61] ΤΊταοίμθοβ πὰ ἀθιησυο]σθ 1τὰ Απὐϊϑύοιομδανς Ὀθπυΐζέ, ἀοοὶ 
Β᾽ πὰ ἀ16 ΑὈΘΙΟδυ θη σὰ στοίβ, 818 ἀδίβ ᾿οἢ οἷπθ ᾿παϊγοκὶθ Βομυΐχομρ ἀοσβο] ὈθΘη 

ἦι Βοα]θδηυβ ἈΠΟ σηθΘα τηδοιμίθ. {64 6}8}}8 τατὰ δθο ἀ8δ8 Αὐπὐϊδίοιομδγ ΤΣ 
416 Βοκοπδβίσυκίιου ἀθ8 Οὐοὸμ ΒΟΓΒΗΣΌΣΙΘΏΘΗ δ8οὶμ. Εἰπ Εἰχοουρὺ δὺ8β Οὐίοη υὑπὰ 
Βιοχοηῖδη (ἀοσ 8 ἴπὶ Βοά]οίδπυβ δο}!Β Ὀθπηαίσί 180) Ὀϊοίθὺ ἔΌΣΘΣ δ ΚυγΖΟϑ 

ΟἸοθβδυ ἀπίοσ ἄθτα ΤΊ] ἕτερος ἀλφάβητος ἴῃ ἄθτι δία. 1466 (τ ἀθει Χ. 788τ- 
Βυπάοτ). Α]86 Ῥγοῦθθη ρσοπᾶσθῃ ΜΟᾺ] Αἰγιαλός᾽" παρὰ τὸ τὴν ζϑάλασσδαν ἐκεῖ 

ἄγνυσθαι καὶ κλᾶσϑαι, ὡς ᾿“πολλώνιός φησιν (ναὶ. Οτ. 6, 8) υπὰ ᾿4λ:ϑέα᾽ εἶδος 
βοτάνης, ὡς ᾿ἡπολλόδωρος (ναὶ. ΗΘϑγς}). Ἐπ βἰπα τωθῖηοσ ΕἸΥΙΠΠΘΓΌΠΡ ΠΘΟὮ ὃ6- 
ΒΟΠάΘΥΒ αἀἰθ86 Βοβίδηαἑθ]θ, σϑῖομθ ἀοσ Βοἀ]οίϑηυβ σηϊῦ οἷποσ ἅϊύθσγθα ΟΥτ)}}- 

Ἡδπαἀβοβσϊ, ἀθπὶ Μθββϑϑῃ. 167 (8ὺ8 ἄδπὶ ΧΙ. Φδβσβυπάοτγ) ρσοπηθὶμ Πδὺ. -- ΟΡ 
ἴπ ἄθιῃ Εἶγτμο]. Ουαϊδηυτη Ηδγοάϊδηβ ΟΥδβορταρηῖο αϊτοκὶ οὐδ ἀῦτος οἱπθ 

Μηδθ]4 6110 ὈδΘποὐχὶ ἰδὲ, ταρο ΘΟ ποοὺ ποῦ σὰ δηἐβομοϊάβῃ. 
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ὝΝΟΝΙ ΔΡῸΥ μοῦθη ἀ16 δηροῆϊγίθη Οτὐοη- ]οββοα θη Δ ΒΟ] ]οίβοηάθῃ 
Βονγοὶβ ἀδῆίν, ἀδΙ8Β 8 1π ἄθιη Βοα]θίδηυ8 πα ἀδηιϊῦ δυο 1π ἀθχὰ 
Ῥα]ταρβοδὺ πὰ] ἢ Ηογοάϊδπα ΟΥὐἐβορταρ!θ οσμα]ύθη 1βύ. 

θ)᾽΄᾽1 Βροαραΐαπρ 468 Πμοιρζῖοῦ δ] πηρβοϑίοθ, Ζὰ σϑί θη ΙΘἢ 
ΘΒΘΠΟἢ φυγοΚΚΘατο, Πορὺ ποῦ 1Π ἀθῃ Ρδδσ νοσγβυϊηη πύθῃ ΠΙο θυ- 

ἔγαρυηθηΐθῃ οὐοσ Αγ ηρθη δὰβ ἀθῃ ἅ]ἤθγθη ΟἸὙδιητη δ κοση. ΥΥῚΤ6 
ἀθβ Οτοβ ΟΥΒΟρΥΘΡὮΙΘ ΤΥ ΘΠ βίθηβ οσϑὺ συϑυβίβη ]Π 10 ρσοιυογάθη 
ΙβΒῦ, 5610 Βδθοθϑ ΕΠ ὕῃ8 δ᾽ ὙΘΠΠ Δ. ἢ ΠΟΘΙ 80 Κυγζοβ δὐΐοῖκ 1τπὶ 
ΖὉβδιοταθημδηρ χοροΐθῃ δύ, 80 δυο Ηργοάϊδη8 ΟΥΒορταρμῖθ. Ὑοη 
Ἠδοββίοια γγογία βομοιηῦ 68 1Ὴ]Υ, ἀδίβ ὙΙΓ ΠΌΠΙΠΘΕΥ ΙΘΧῚ ΚΑΙ ΒΟῊ ρθ- 
οταποίθ 1 δίθη ἴῃ ΣΟΥ ΘΟΒΥΘΙ απ υτηβύγι θηοῦ Οὐδ ἄθιη ἰγγξχη 

αυβροθοίζίου ΥὟ ὅσίευ. βοῆοη 61] Ἠδτοαϊδη δ γθΊβθῃ Κὔμπθη. (ὑο]8 
ὝΓΆΙ 68 ΥΟΥ ἢ], θη οἰπϑὺ [ωΘηὐΖ 7646 οὗνγαβ ζϑ]θ σίοσθη Αρβοβηῖ 
88 ἀεΥΓ δρμδθοίιβοῃ σρογαποίθῃ ΟΥμορταρηϊο 468 ΟἸΟΙΓΟΌΟΒΚΟΒ 
Καγζοῦ Ηαδμπα ἐδ Ἠρθγοάϊδη ἴῃ ΑΠΒΡΥΟΒ Πδῃπι: ΕΓ ὕροιβδῃ, στ] 6 
ΕΠ]16 νου Βραγροι ρθη ρθυδάθ 448 οὐ βορταρῃιβοῆα ΤΠ μγΡ ἢ 1ῃ 
ἀον Ζ νυν βομθηζοιὺ οὐδ σθη Βαίθ, Ὑ16 810} σοὶ Οἰδπογαίίοα Ζὰ θη6- 
ΓΒΟΟΠ. ἱΠΠΠΠΘΥ ΠΘὰΘ ΑΥΒΕ ΤΌΠΟ η 80 ἀθῃ Υβρυ Πρ] ἢ Βοὴγ αὔτ ρθη 
ατγαπάδίοοκ δίσίθη πὰ Τϑρηάθη2 υπὰ Ατὸ ἀθγ Βρϑαγροϊθυηρ το βο] ἔθη. 
ΥῺ Κὄμπθηῃ ἀϊθ Εν ΚΙ υηρ σου ΟΥῸΒ ἄρον Τιπηούμθοβ σὰ Οδμοῖσο- 

ὈοΒΚοΒ 76 χὺ 8 ΚΙαΥ νϑυοϊροη. ΑΌΘΥ νγοὶξ προ] ἸΟ ΒΟΥ ποολ βομοιηΐ 
ΤΩΡ Ἃ6Υ Ὑοιβῦοι, ἄθῃ δῃπιθὴ ἢ ἀ16 ΥΥ̓ΘἀοΥ μογβθ ]ὰηρ 465 Β6το- 
ἀἰδηθιβοῆθη ΓΚ ἀπαὰ ἀδημὺ ΤΣ ἀ16 ρφοϑαιαΐα δηΐκο ΤΥυδαϊίοη ἄΘΥ 
Οὐἐβοργαρμὶθ ταϊῦ σΖΠΟΒΘΣΥ Ὑ ΘΥΠΔΟΒ]ἀΒθι συμ αἰ 686. ΔΙΡΒΔΌΘΙΒΟΙ ΘΗ 
Τλβίθῃ 2ὰ δηὐνγθυΐθη, Μι6 ἀ168 ἀογ Κὐηδησο ΗἩθγααβρθθου ἀθυβο  θ θη, 
ἘΠ ΘΠ], θὴπ ἸΘἢ 8οῖηθ ΘΒ ἀθαγ 416 οτίδβορτν. ϑὑζοκο ἀθὺ ὈΥΖ. 
Τἰοχαίαν (Η614610. 1881) τιομθς νογβίθμθ, ἔμβῃ Μ}}. 16 ρτοίβο 
Ἐ]]6, σσϑ ομα ἰῃ Ηδγοάϊδηβ ΟΥβορυαρη!α ἀ16 Ε γιλο]ορΊθ βρὶο]έ, μά ίθ 
Δ]16 1} ἀδΥΟΥ ὙΒΥΠΘΏ τη ὕββοη. [ὴ16 ὙΘΥΖΘΙ ΘΒ ]8886 δ γι μοῦ ὙΥ σίου 
ἔδη οὐ, ψἷδ ὙΙΓ 76ὑχὺ σΟΔ] βαρθη αἰ γθη, Ὀ6Ὶ 8160 βθίπθῃ Ὑυ- 
ἄμ ρΟΥΗ; 516 ὙΓΆΥΘῚ ΠΟΌΘΗ ΟὝΘΥ ΥΟΥΓ ἄθηῃ χανόνες ἀΟΥ Αὐβρδηρδραῃκὺ 
ἀἰοβου βου δέθ 16 Υ61; 816 ουυγθι θσγίθῃ 510}, 16 ὑϊϑῖου ἅ16 ΠῈυγ ΒΟ η {8- 

ὈΠααπρ 881, ἀπὰ βοῆου Ηθγοάϊδη, ἀΟΥ 516 118 βοηϑῦ ΔΘ ἴῃ ἀ 1686 Γ 
ΘΟΒΥ ποὺ 818 ἋΣ θ᾽ βῖρθ ϑΘϑιωταϊοὺ 81168 ἔγἅμον ἰθβαρίθῃ, πο μὺ 
ΔΒΓ 8]8 ΟΥ̓ 1Π6}] πὰ πο θϑίθιῃ ῬΥΪΖῚΡ βομἴθη θυ ΕὌΥΒΟΒΘΥ ουνγοἰβῦ, 
ταδί 'π ᾿μποη ᾿ΘΉσοη, ἀδίβ τη8ὴ μείξων. πΙοὺ μίξων, μειράκιον, 

ἰοὺ μιράκιον, μεῖστος, πΙομὺ μῖστος, ῥίρ. πΙομὺ ῥείς, δυσωπεῖσϑαι, 

ποὺ δυσωιπεῖσϑαι Βοιγοι θέ. 1) 20ὴ16 Ζ8}1 ἀἸ6Βοὺ δἰθιμθηΐασθῃ Ζυβᾶϊζθ 

1) ἀογαὰθ δὴ ἀϊθβθῃ ϑ 6116 96 ]Θὴ ἀ10 αὙΑσησ δ  κογοϊξαίθ. --- Α]8 ομδταῖ- 
ἰοσιβύλβου τηδορίθ 10 δ} ΠΟΙΨΟΥΒΘΌΘΙΗ, ὙΊ6Υ161 Ηογοάϊδῃ ἴῃ ἀἰθθθὴ 1, ϑύθα 
πποηἰβοίοάθῃ 18 [80. 
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τ ϑομδὺ ἀδηη υπα οἸτοιοδῦ ἱπὶ θη Φδηγυπάοχέ ἄθη ΗδΒοραπΚί, 
ὙΒγοημὦ ΖΌρ]ΘΙΟἢ οἷπθ συπάρθυ]ομα ΝΘΟΒΟ] 6 ἄθγ δὐξιοβε βοιθη 
ϑοΒυ ἰϑίθ ]ογοὶ πὰ ἀ16 σέο: ]Β] δι κοῦ οἰποβ ο ζὺ Ὀοϊκαππΐθη Αὐΐοῖβ 
ἀϊο ψουθμασηρ ΘΙΏΘΙ ΠΙΟΥ͂Σ ὑπρδϑβοηάθῃ (θ᾽ θμυβδιηκοὶΐ τὶ ἄρῃ 
βἰθυηθηΐασθη ὙΟΥΒο θη ΒΟΥ ΡΘΙ ΠΙ χί. 

ὙγοΙῦ ΒΟΒΎΘΓΟΥ ὙΓὰ 68 ΕἿΣ ἊΠΒ 861}, 416 ὉΣβρυηρ]ομ6 (ἰοϑέδὶς 
ἀογ δἰ ρθη! ]οθη χανόνες ὙΠ ΘΟ Ζ ΘΟ  ΏΠΘη: ΠΙΘΥ ΒδΡοη ΟἸὙΑΙΩταδ- 
ΚΟΥ οὗν γὸπ ἀθγ Ατὸ 4685 ΤΏΘΟΔΟΒΙΟΒ ΟἸΘΠΡΔΥ ἴῃ ἀογ ΕὍστη 61η- 
ΒΟ ΘΙ ἀθη 46 ΑΠάΘΓΠρθη ψΟΥΘΠΟΙΏσ θη: τηδομύθηῃ ἀϊ16 Ὀοϑιάθῃ Β]δὑΐον 
ἀθβ αὶ] πιρβοϑίθ, σθίομθ 510} τοῦ ἀθὺ σύνταξις τῶν στοιχείων ὃ6- 

Βοβδσθη, Β6] ἔθη, 416 υϑυ ἃ} ΠΙβυηδίβιρ; ὑγθαβίθη ΖΘΌρθη. δαβΖυ οι ογΏ. 
Ὠδΐβ σὴν Υ ἀ16 κανόνες τῆς ποσότητος ΔῸΓ Οἷα Οἰησίροθ ΒΘ θ6- 

φθυρὺ Βαῦθῃ, ψῖτὰ Βοθ 10} νοῦ ἀθουΒο υυθρ] θη. Ὑ᾽ουβέθ ]ηροα 
ΟΠ ΒΘ ὙΨΆΙΏΘΗ. 

ΕΒ 861 ροδίαὐ οι, νγθηιρβίθηβ δἴμθη Β]1ος ἤΟΟΒ δοὺξ Ἠοσαρο]]οη, 
ἄθῃ ΠοΩΥΘΥ ἀ68 ΤΊ πλοίμθοβ, σὰ ὑου θη, ἀ6Υ ἀσγοῖ ἀ16 πουροίαπάδηθη 
ΖΘυρΤ886 8 Ζῦτη ΖΘ᾽ ΘΠ ΟΒΒΘ ἢ ὈΏΒΘΥΟΒ ΟΥΟΒ ονγογάθῃ ἰδὲ. ΕἾ θηΐ 
βὑδιητηΐθ, 16 166 }8}}15 δ ΟΥΟΒ πὰ Ὑ76 ΠΔΟΒ ΒΙΟΒθγοιι ΖΘΌρηΙβ 
ἀογ ἀγιἐθ στοίβθ ΟὙΘΩτ δ κου ἀἄογ Ζοιῦ, ΟΥΟΠ, δὺ8 ἄργρ βομθιῃ Θε- 
ΒΟ] οὐ πὰ Βαξία Ζσαπβομϑὺ ᾿ῃ ΑἸοχαπασία οἷπθ βομυΐα ογϑποι. ΗΙῸΓ 
Θηδίθῃα ὙγῸ}] 561} δ] ΔΥΊΒΟΠΟΒ ΟΣ ρου ἀἴθβ δ βάν, υ]Ἱ6]]61οδὲ 
ΒΌΘΙΒ ΒοΒοη 416 Ὀγααθης, α16 ΙΓ 1Π8 ΒΒ Π]1Οἢ Ὑ716 80 πη 68 ΘΟ ἤ]ογ8 

τραγῳδία περὶ τοῦ δημοσίου τοῦ καλουμένου χρυσαργύρου πρὸς 
᾿Δναστάσιον ΟὟΟΥ ἀροΥρΊΘΙοἤθηῃ ἀθηϊοη σσοσάθη. ἡ) Οοζθα ΕἸπαθ ἀ6Γ 
Βορίοσαπρ Καῖβοσ Ἰμθοάοδίοβ ΠῚ. β᾽ϑάϑ]ίβ δύ, γῖθ 68 ἀἷθ χηθίϑίθῃ 
βίγθ ϑδίηθη Ζ.ΘΠΟΒΒΘη ὑμδίθη, ἰὴ ἀ16 Ηδαυρ ϑέδαλ ἀ68 Β ϑἱ 68 
ἄρον, 416, 861 08ὺ δυτὰ δὴ Τα]θηΐθη, ᾿Ἰγθη Βοάδυ δὴ βΘομυ ] Ώσοση υπά 
Ὀδβομάθυβ 8ὴ Οὐσδιηση δύ Κοσῃ τουζ ρ] 0} δὺβ ΑἸοχαπάσια ἀθοκίο. ΟἾπῸ 
86] υ8ὺ ῬἈΠΟΒΟΡΆΪΘ Ζὰ ὑγθῖθθῃ, Ἰοθὕθ ΘΓ ΕΙΘΓ ἴῃ ἱπηΐρθιῃ ΟΊ ΚΘΩΥ πα 

ἄθῃ Ἰοὑχύθῃ θ᾽ ἀπίβομθη ῬΒΠ]ΟΒορμθη. Α18 ἀθγ βομαΐζ, ἄθῃ ἀἱθ 
ὈΠαυπρβάυγθιίρε Καϊβουῖπ Αὐμθηδὶβ ἄθῃ (ἰδ]θσίθη σονϑχὺ Βαίΐο, 
ϑοβομ να θῃ ὙγΑΥ, σγαγὰ ὑηΐθυ Καῖβοσ Ζθηο ἀδὺ ΟὙΟΪΒ ζυτῃ Ὑ οτταὶ 
8ὴ ἀοπ) ΟἸδαῦθη ἀογ γάϊογ σχοσπσαησθη. ΕἾ ἰδὲ ἀθὺ ογβίθ Ομ τϑί 
ὈΠΙΘΥ ἀθῃ ὑῃ8 ὈΘΚδημΐθη ΟἸΤΔΙ τ αὐ! Κουη. ϑοίη ϑομ]οσ ΤΊ πιοίμθο8 
οἰδϊογὺ βοῦοῃ ἀΪ6 ΒΙΡ6], ογδσχίοσί, τὶ ἀϊθ Νϑθη ΟΒΟσΆ πὶ ἀπά 86- 
ΓΆΡΕΙΤΩ Ζὰ ΒΟΒΓΘΙΌΘη Β᾽πὰ ἀπά Ὀορίπηῦ (86 } ἄθῃ ΟΥτ1] - β΄. Βο] 168) 
ἀϊ6 βου περὶ ξώων ἴΟΙρογ οὐ τὶ ἀογ Ποβηϊδομ ἀθσ Επρθὶ, 
ἄδπηῃ ἀογ Μϑηβομθηῃ, ἀδπη ἀοΥ ἰἰγίροη ΤΊΘΓΘ. 

1) ἀτσδιμσηαῦκ ἀπ ῬοΟΘΒὶθ βἱπὰ ἀδηη8}8 ὄζγουβ νϑγϑὶηϊρὺ, 80 Ὀθὶ ΕἸ ρβΘηο9, 
80 ὉΘῚ θποῖὰ Γεώργιος γραμματικός, ἄθγη Απδκτοοη θθῃαϊοηΐοσ, ἀθῃ 1οἢ ἀδηδοὶ 

ὍΠ. 80 Θδθσ ἐσ ἀθὴ (ὐσδιητηϑῦκοσ ΟἸΟΙ ΓΟ οΒοβ Ὠδ] θη τηδοβῖθ. 
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Τ] που Ἠοσδρο]]οπβ βου ἤθη ποηπῦ ϑυ88 8 ουδίου ϑ06116 τε- 
μενικά.1) ΘΠ ΜΓ ἀδΠΟΓ. ἢ ἀθὴ Κυγζθη Εἰχοουρίθῃ δὺ8 ΤΊτη οἴ 608 
'π ἄδθῃ Ογυ}}}- ΒΒ] 16 ἢ. δἰηθ 8016 86 Ε]16 νοη τεμενικά “16 Ὀ61 ΚΘΙΏΘΙΩ 

ἈΠάΘΥΘῚ ΩΥΙΘΟΒΙΒΟΒΘη ΟἸΓΔΙΏΤΉΑΟ ΚΟΥ πάθη, ὙΘγάθη ΜἹΓ 816 ΟἿΠΘ 
νγοιίοσοθ ἐγ ἨΟΥΆΡΟΙ]ΟΙ ἴῃ ΑΠΒΡΙΌΟΒ ποθ, ταᾶρ ἢὰπ ΤΊ οὐ 608 
ΠῸΣ ἀ1686 βου 465 ἨοΥΔΡΟ]]Οη Ὀοηυΐχὺ ΟὐδΥ, σψὶ6 οἷ [16 Ρ6ῸΓ 

αἰδαρα, ἄθηῃ Ἠδυρίθ1} βοῖποῦ Οὐὐβορταρῃϊθ δὺ8 ἀθῃὰ Πρηγνογίγαρθη 
ἀθββϑι θη δηὐποιμτηθη Βδρθη. ἘΠ βιπᾶὰ ἀ16 Ἰοββϑθῃἕ): 

1) ̓ “γραύλειον" εἰ" προπαροξυτόνως. δηλοῖ δὲ (᾿γραύλουν 
ἱερὸν παρ᾽ ᾿Αττικοῖς. 

2) ᾿Αδριανεῖον" εἰ ἡ παραλήγουσα καὶ προπερισπωμένως. δηλοῖ 
ὃὲ τὸν ᾿“δριανοῦ νεών. 

8) ᾿“δώνειον. ὁ μὲν ἩΗρῳδιανὸς διὰ τῆς εἰ διφϑόγγου" ὁ δὲ 
᾿Δριστοφάνης (ΒτΙο6 420) διὰ τοῦ ἰῶτα. δηλοῖ δὲ τὸ τέμενος τοῦ 
“δώνιδος. 

4) Αίἰάκειον. εἰ καὶ προπαροξυτόνως. τὸ τοῦ Αἰακοῦ ἱερὸν 
υἱοῦ Διός. 

δ) ᾿“μμωνεῖον" εἰ" προπερισπωμένως. ἱερὸν Ζιὸὺὸς ““μμωνος. 
6) ᾿ἀνακεῖον᾽ εἰ ἡ δὲ χρῆσις ἰῶτα ἔχει καὶ προπαροξυτόνως. 

τὸ τῶν Διοσκούρων. 
1) ᾿Δνουβιδεῖον᾽" εἰ καὶ προπερισπωμένως. τὸ τοῦ ᾿ἀνούβιδος ἱερόν. 
8) ᾿“πολλωνίειον" ἐξασυλλάβως" εἰ τὴν παραλήγουσαν καὶ προ- 

παροξυτόνως. 
9) ᾿“πολλωνεῖον᾽ εἰ. οὕτως γὰρ ἐχρῆν καὶ προπερισπωμένως. 

ἀλλ᾽ οὐχ ἐπείσϑη ἡ χρῆσις. ἀλλὰ προπαροξυτόνως καὶ ἰῶτα ἔχει. 
10) ἄρειον" (εξ) προπαροξυτόνως᾽ τὸ τοῦ “ρεως ἱερόν. 
11) ᾿ρποκρατεῖον" (ει) προπερισπωμένως. ἐξ ἱστορίας. 
12) ᾿“σκληπιεῖον" εἰ καὶ προπερισπωμένως" τὸ τοῦ ᾿Ασκληπιοῦ 

τέμενος. 

18) ᾿4“τλάντειον' εἰ" προπαροξυτόνως ἡ χρῆσις. ὃ ὃδὲ Ἡρῳ- 

10. 6Ἰ. ἴθ] 4 11. 6]. δ }}0 4, ᾿ἡνάκειον Β ναὶ]. ΜοΙτΙ8 191, 20 Β. 
18. ᾿ἡἀνουβεῖον Α 14. ᾿ἡπολλόνειον Μ 16. 6]. 6} Ὁ} Β ᾿ἡπολλονεῖον 4 
19. ἡποκρατεῖον Α 20. ᾿Ισκληπεῖον 4 Β 

1) 1 Βοάρυξυηρ ἀθ8 Τιῦ6]8 8011080 ἀυτοὰ ἀϊθ ΑἸραῦθῃ ἀθ8 ϑυϊάδ8 ΘΙ 

ἄθῃ οὐνγαβ 7ἄπροσθη ΕἸ ΘΠΪΟΒ ΒΊΟΒΟΥ βίθμθηῃ περὶ τῶν τεμενικῶν͵ ὕπως προφέρε- 

ται οἷον Διονύσιον ᾿Δσκληπιεῖον. Εἰπο ΒΟΖΌρΡΈΔΗμΙΘ δυΐῦ ἀ10 Τϑηρ61 ΑἸθσϑπαυγ 68 
ϑὺ 8Δ]]ογάϊηρσθ τ ΔΕΥΒΟ ΘΙ ] 6 ἢ, ἂκ δυΐθοσ ἄθι [δροίοη, Ρίο]θιιϑοῖοη ὑπὰ ἄρῃ 

ΤοΙρΘ]ὴ ἀον ἄργρίλβομοη αδέδοσ σογδὰθ 18 ν Βουβάστιον Νεμεσεῖον Βενδίδειον 
Τιμώνειον Μ]1ΘἀΘΥΚΘΏχοη. Ὑ]Θ]] ΘΙ ο᾽ 1ϑὺ ἀ16 ΒοΤ ποσοἢ 1 ΑἸΟχϑηασίθῃ γοσγίδ[βὑ. 

2) ἴπὰ Αρρδαζγαὺ Ὀϑζοιομποὺ ΑΜ ἄθῃ 8)}}16 611 8ὴ)88 Εἰ 11, Β ἀθῃ ζϑυχθομῦ. 59, 49. 

[μούχίογοσ βούχὺ Γὰγ ξὶ ἱπηιηθτ δίφϑ(ογγον) 61. 
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διανὸς προπερισπωμένως λέγει. ᾿Αἀφροδίσιον δὲ καὶ ᾿Αρτεμέσιον διὰ 
τοῦ ἰῶτα ὡς Χαρίσιον. 

14) Βακχεῖον. ξἰὶ καὶ προπερισπωμένως" τὸ δὲ κύριον ἐῶτα 
καὶ προπαροξυτόνως. 

10) Βαλτεῖον᾽ εἰ καὶ προπερισπωμένως. ἐστὶ δὲ τόπος παρὰ 
᾿4λεξανδρεῦσιν. 

16) Βαρξεῖον᾽ εἰ καὶ προπερισπωμένως. ἐστὶ δὲ τόπος παρ᾽ 
᾿“λεξανδρεῦσιν. 

11) Βερενίκειον᾽ ξι᾿ προπαροξυτόνως" τὸ δὲ Βουβάστιον ἰῶτα 
καὶ προπαροξυτόνως᾽ ὁ δὲ Ἡρῳδιανὸς τοὐναντίον. 

18) Βενδίδέιον᾽ εἰ προπαροξυτόνως. τὸ τῆς ᾿Αρτέμιδος, ὡς 
Θετίδειον. 

10) 4ημητρεῖον" εἰ καὶ προπερισπωμένως. τὸ δὲ Διονύσιον 
καὶ Δήλιον ἰῶτα καὶ προπαροξυτόνως. δηλοῖ δὲ τὸ τῆς ΖΔημήτρας 
καὶ τοῦ Διονύσου καὶ τοῦ ᾿πόλλωνος τέμενος. 

20) Εἰλειϑυιεῖον᾽ ει" τὸ δὲ ᾿Ελευσίνιον διὰ τοῦ 1. 
21) ᾿Ηλιεῖον" εἰ᾿ προπερισπωμένως᾽ τὸ τοῦ ᾿ἩΗλίου ἵερόν. 
22) Ἡράκλειον" ξι᾿ καὶ προπαροξυτόνως. 

28) ἩΗφαίστειον᾽ ει δεῖ προπαροξυτόνως ὡς κτητικόν᾽ ὕμως 
ἀμφίβολον. δηλοῖ δὲ τὸ τοῦ ᾿Ηφαίστου ἱερόν. 

24) Θεμίστειον" εἰ καὶ προπαροξυτόνως" .... τινὲς δὲ τοὐναντίον. 
20) Θετίδειον. εἰ καὶ προπαροξυτόνως, ὡς παρ᾽ Εὐριπίδῃ 

(λπάτομι. 20). 
260) Θήσειον" ξεὲ καὶ προπαροξυτόνως κατ᾽ ᾿ΔΑττικούς" ... ἐχρῆν 

ὃὲ τοὐναντίον. 
21) Ἰσεῖον᾽" εἰ καὶ προπερισπωμένως᾽ τὸ τῆς Ἴσιδος. 

28) Καπραρεῖον᾽ εἰ προπερισπωμένως τὸ τέμενος, τὸ γὰρ 
κύριον ὄνομα ἰῶτα. 

20) Κορυβαντεῖον᾽ εἰ καὶ προπερισπωμένως᾽ τὸ τῶν Κορυ- 
βάντων. 

30) Κορεῖον" εἰ καὶ προπερισπωμένως" τὸ τῆς Κόρης. οἵ δὲ 
Δωριεῖς διὰ τοῦ ἰῶτα καὶ προπαροξυτόνος. 

351) “άγειον. εἰ καὶ προπαροξυτόνως᾽ «τὸ» τοῦ “Μάγου τοῦ 
πατρὸς Πτολεμαίου τοῦ «Αἰγύπτου μετὰ ᾿4λέξανδρον τὸν Μακεδόνα 
ἄρξαντος. 

1. ἢ. ᾿Δφροδ. Ὀ1ῚΪ5 Χαρ. 61} Β 8. 6]. 081} 4 δ. Βαλτεῖον) Βλατ- 
τεῖον Β 1. Βαρνεῖον Οτγρίδίοτιτ. Ζα 1 9. 6]. Γ08}]10ὺ 4 βουβασίτιον Β 
11. 6]. ἔθ} 4 14. καὶ 4ήλιον 6} 4 16. 6]. ἔρμ]ῦ 4 11. 6]. 0 1} 4 
Ἡλεῖον Β 19. Ἡφαιστεῖον Β κτητικῶς Α 21, ΟἾμθ 1ἴοκο 4 Β 92. καὶ 
προπαροξ. Ὀΐ8 Εὐριπίδῃ ἴ6}} Β 24. 6]. 681} ΒΒ ΟἾπο ὅοκο ΑΔ. 26. Ἱστεῖον 

Β 97. 6]. [6}}ὺ 4 Καπαρ' .Β 49--82. 6]. ΓΘ Ἀ]Θὴ Β 88. Λέγειον Β 
84. τὸν Μακεδόνα ἴρ}ῦ 4 

10 

18 

20 

2 

80 

8ὅ 
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82) Μυκεῖον" εἰ. ἐστὶ δὲ γυμνασίου τόπος παρ᾽ ᾿Αττικοῖς᾽ καὶ 

προπερισπωμένως. 
38) "Μουσεῖον" εἰ" προπερισπωμένως. δηλοῖ δὲ τὸ τῶν Μουσῶν, 

ὡς χαλκεῖον βυρσεῖον. 
ὅ 84) Νεμεσεῖον᾽ ει καὶ προπερισπωμένως. τὸ τέμενος τῆς Νεμέσεως. 

890) Ὀλυμπεῖον᾽ εἰ καὶ προπερισπωμένως τὸ τέμενος, Ὀλύμπιος 
ὃὲ (ὁ) ἀγὼν διὰ τοῦ ἰῶτα καὶ προπαροξυτόνως. 

86) Ὀσίρφειον᾽ εἰ καὶ προπαροξυτόνως᾽ τὸ τέμενος τοῦ Ὀσίριδος. 
8184) Πανεῖον" εἰ καὶ προπερισπωμένως τὸ τέμενος τοῦ Πανός, 

10 τὸ Πάνιον δὲ ὑποκχοριστικὸν διὰ τοῦ ἰῶτα καὶ προπαροξυτόνως. 

910) Πανεῖον᾽ εἰ καὶ προπερισπωμένως., ὡς ἀστεῖον (ἔδει τῷ 
τόνῳ καὶ Παλλαδεῖον. ἀλλ᾽ ἀμφίβολον. 

88) Πλουτώνειον᾽ εἰ καὶ προπαροξυτόνως᾽ (τὸ τοῦ Πλούτωνος, 
τουτέστι τοῦ “Αιδου. 

16 89) Ποσιδεῖον᾽ εἰ καὶ προπερισπωμένως, τὸ τοῦ Ποσειδῶνος. 

Πύϑιον δὲ διὰ τοῦ ἰῶτα καὶ προπαροξυτόνως. 
40) Πτολεμαεῖον᾽ ξι καὶ προπερισπωμένως᾽ τὸ τοῦ Πτολεμαίου. 
41) Σαραπεῖον᾽ εἰ προπερισπωμένως, τὸ τέμενος τοῦ Σαράπιδος. 

42) Τιμώνειον᾽ εἰ καὶ προπαροξυτόνως᾽ τὸ τοῦ Τίμωνος. 
30 483) Τριπτολέμειον᾽ εἰ καὶ προπαροξυτόνως᾽ τὸ δὲ Τυφώνιον 

ἐῶτα καὶ {προΣπαροξυτόνως. 
44) Ὑλλεῖον᾽ εἰ καὶ προπερισπωμένως᾽ τὸ τοῦ Ὕλλου. 

45) Χαρώμειον" εἰ καὶ προπαροξυτόνως, ὡς κτητικόν. 
Ὧ16 ΟἼοββθῃ Βαρξεῖον, Βαλτεῖον, Μυκεῖον Κὄππθη δὺο Ζυ- 

ἐπαύθη 468 Τιχηοίμθοβ 8610, ΘΌΘΩΒΟ 010 68 ὙΥΒΒΥΒΟΒΘΙ ΠΟ} 416 οὐϑὲθ 
(]οβ86 Πανεῖον δὲ. ΘΟΠΠΘη ὙΓ 516 80, 80 Ὀ]οΙθοη 50 τεμενικά. 
Βδὲ ΥἹΟΙ ἀθυβοίθθηῃ ((]. 8, 18. 17) δῦ δυβάγο 10} γουταογκί, ἀδίϑ 
Ἡογοάϊδη θηὐμερθηροβούχζίου Απσομὺ ταῦ: Ὀ6Ὶ Ζ2Χ851 σθιίογθη ψιτὰ 
δι ΟἸΘΩΤΟΥ Δ᾽] ρθιαθη διηροαθαϊοί: Ὀδὶ 5608 δῃάθγσγθῃ Ὀοίοῃῦ (δῦ 
Ααΐοτ, ἀδίβ 810} παράδοσις ἀπά ἀναλογία οπἰροροπμδίθμθη (61. 6. 9. 
11. 28. 20. 810 νρῖὶ. 8). οι ύθμου Βπάθὺ 5:9} Ῥο θη σορθη Ἠογοάϊδη 
πὰ Βοίοπυππρ ἀ16868 ἰαροηβαῦζοθ μ6Ὲὶ Τιαούμθοβ, ἄοορ βίθῃῦ δῦ 
ΘΓ ποοὰ ΕΒ] ΡΥ ἀπίρυ ἀθπὶ ΕἸ ΠΗ͂σΒ οἰποὺ ϑοθα]6, τϑίομθ ἰπὶ 8]]- 
οιμθῖπθῃ 416 παράδοσις ἀδογ ἀ16 ἀναλογία 58.611}, ΘΠ ΘΓ δῇ 416 
κανόνες ΜΟΙ ὙΨΘΗΙΡΘΥ τποθἀθὺ 418 ΟΥΟΒ ἴῃ 561) 6 7 οοἰζοηθης Οτδο- 
στΆΡὮ16, ᾿ῃ ἀογθη ΕὙδρτηθηΐθῃ ΙΟἢ ἴῃ ἀοΥ Τδὺ ΠῸΣ ζϑη2 Ὑϑυθὶ}Ζ}] 6 

ΘΡΌΣΤΘΩ ΥὙ0ὴ ΑὨΔΙΟρῚΊΘ - βο] ἤβθθη σοξαπάθῃ μ806. Εἰπ ΠΙρΡΒέΒοπρ 
ὙἹΓΟ ἴῃ ἀοΥ δροὶ ἀυγοι ἐπειδὴ εὕρηται καὶ κατὰ διάστασιν οὗθΥ 

8. 6]. Γ6δ}ὺ 4 ὅ. Νεμέσειον Α 6. ΥἹΟ]]ΘΙοὺ Ὀλυμπιεῖον 8. ξεῖ καὶ 
προπ. ἴθ] Β 9--10. 6]. ΓΘἈ]6ὰ Β 11. Πτολεμεῖον ΑΒ 18. 6. 
ἴθμ!]ῦ 4 19---28 6] {0816 Β 20. Τριπτολεμεῖον 4 
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ἄἀυγο Βουυξαηρ δι ἀἷθ βοδγοιθυπρ 61 δ]ύογθη ΠΙοΘ ύθση οὐοΥ ΡΙῸ- 
ΒΒ ΚΘΟΥΉ, ΘΠ ΚΌΣΖΟΥ ὕΟΚΑ] ἀῦγοι ΑΠΡσηρ Θ᾽ η6 8.  ΟΥΒ68. ροϑιομοσί. 
ΑἸ]οῖη ἀ165 συπάου!ομθ ΥΥἸΘἀοΥ δα] Ρθη 468 ΑΠΟΙΏΔΙΙΒΙΠῸΒ 1Πῃ ΘΙΠΘΓ 
Ζειϊδ, ἀϊ6 ΕΓ ἀκ8 δῦοβοῃ ἀθ8 ἀἰδμθηβαῦζθθ Ζυ ΒΟ θη Απδ]ορίθ υπὰ 
Αποχη8}16 Ὑογϑίβηἀηϊθ ἀρουμβδαρὺ πιθοῦ ἸΘὴγ Βδῦθη Κοπηΐθ), ἰβὺ 
Δ Οἢ δὶ ΟΥΟΒ τ᾿ ὴγ Μαγούίθ 818 Ὀθνυγαίβῦθ ν ΒΒ ΒΟ  Πο6 ΤΠ ΘῈ 
πα ἀϊοηὺ [τὰ πὺγ, ἀϊ6 ΕἸ συαπηρ ΕΓ αδὐξιοἰβυϊβομθη Ο]Οββθη ζὰ 
ΘΥ]Θομίθσῃ πᾶ δοίηθιη ΘΚ ἀ88 ἀοργᾶρο ρτδίβουοσ ΕἸ ΘΠ γα σοὶ 
Ζὰ φρο ΌΘη. 

2) Εἰ δὲ μα κὐου βθιβο, ἀδίβ ἀθυύβθ]ὶ 6 ΟΥΟΒ 1 δἰ ΠῈὺ φυγθὶ ἔθῃ 
ΘΟΒΤΙ δὰ δἰμθπὶ Κ,8Π2 8ηάἄθσθη ζὙΘ τ ΒΟ Πθη ἰθπαραπκὺ Ζὰ 
βίθῃθη βοβοιηῦ, ἰπ ἄθια ογκα περὶ ἐθνικῶν, ἄδββθη Βοιγδομέαμηρ 
ὍΠ5 Μ]ΘΟΘΥ Ζὰ ἄθη Εἰ ΙΔΟ]ΟρΊΚα πᾶ ἀδγ Ὀ6Ὶ [ΙΒ π6η Οἱ ΖΒ] μάθῃ 
Ασῦ ἄδὺ Ουθ]] θη ουβομαπρ ταν σὺ. )68 ΥοΥΚκ ὈοΖθι ποὺ 1488 
ἄθπη [08] πβοὸὴ ὅπως τὰ ἐϑνικὰ λεκτέον, ϑίορμδποβ πὰ ἀ6. 6τ- 

ἔἴλββου ἀθθ Εἰγυμοὶ. χϑηυϊηαμη περὶ ἐϑνικῶν (ταὶ. ΗοτΔΡΟ]]οη περὶ 

τεμενικῶν). ᾶγαὺβ [ο]ρσὲ, ἀδίβ ἀθὺ Ἰϑιύθηθ (ἰθβϑι οὐβραμκῇ ὑτδιμπιᾶ- 
ΕἸ86 ἢ - ΟΥ̓ΒΟΣΤΘΡΒΙΒΟἢ. βρη 801106: ἀϊ6ὸ ΒΙάαηρς ἀθγ Αἀ]θ κυ οστηθῃ 
το ἄρῃ Ογβηβιηθῃ. Ὠγθῖτη8] σιγὰ ἀλ8 οὐκ 61 Θύθρῃδῃοϑ οἰἐϊοσί: 

Θίθρῃ. 251, 15 Μ.... ἐκλήϑη δὲ Δώτιον ἀπὸ Ζ“΄ώτου τοῦ Πε- 

λασγοῦ παιδός, ὡς Ἡρῳδιανὸς ἐν η΄ .»«Φῷὥτος ὃ Πελασγοῦ, ἀφ᾽ οὗ 
τὸ ΖΔώτιον πεδίον“. ἐκ περιττοῦ τοίνυν Ὧρος ἐν τοῖς ἐϑνικοῖς 

τῇδε γράφει" ..καὶ τὰ περὶ Θάμυριν ἐν Ζωρίῳ παριστοροῦντος τοῦ 

Ποιητοῦ πάλιν Ἡσίοδος «Δωτίῳ ἐν πεδίῳ» φάσκει αὐτὸν τετυφλῶ- 

σϑαι. συντάσσει γὰρ τοῦτο τοῖς διχογραφουμένοις πρωτοτύποις 

τῶν ἐθνικῶν. ἐπάγει γοῦν" ..οὐ γὰρ ὡς ἡ Καλχηδών καὶ Καρχηδών 

καὶ τὰ τοιαῦτα λέγεται" ἡ μὲν γὰρ διὰ τοῦ 1 περὶ τὸν Πόντον, ἡ 

ὃὲ διὰ τοῦ 9 πρὸ τῆς Μιβύης“. “ἡμεῖς δὲ προὔφϑημεν δείξαντες 

διὰ πολλῶν μαρτυριῶν ἕτερον {τὸν διὰ τοῦ ρ Δώριον καὶ ἕτερον 
τὸ διὰ τοῦ τ Δώτιον. ΟΥοΒ μαύξα ἰῃ δ᾽ μΠ6πὶ Ζυϑδιητη δ ηρΘη θη 
ΑΜ βοβοῖϊ ἅρου ἀϊο᾽θπίχοι ἘΠ ΉΠΙΚα, σϑῖομθ σοὺ οἰμοπη ἀορρα]ίθη 

Υ͵υνζοϊ ποσί, πρωτότυπον οὐδγ ϑέμα, ΔὈρμο]οιὐοὺ 51πὰ, ἃ. ἢ. 4180 παλῦ 
ΒΠάΘΥΘα Ὑογίθῃ ἄρον ϑἰδάϊθ, ἄθσθθῃ Νδιμθηϑίοσιη Ζὰ ϑ80 ιν ΚΘἢ 
ΒΟΒ16η, ροβδηᾶοὶύ. Π)ὼ8 ΟῚ Κ ταῦ, σ|6ὸ 416 ΒΌΘΒΔΗρΡΑΡΘη ΖΘΙ ΡΘΗ, 
66 ηῈ8}15 πιομδὲ ἀυγομρθμθηάβ ᾿ΘΧΊ Κ ΠΒ60}, βοπμάθστι ἴῃ Β6Ι Πθτη ΘΙΠΘ} 

ἨἩδαρίύξοι] πδο σταιητη δ βομθη (ἰ6ϑ μἰθραπίύθη ρσϑογαπϑί. 

1) Βοιποσκυηροι Ὑ]6 ἐφ᾽ ᾧ δοιγοὶδὺ ΤὨυκΥ ἀϊ68 σοὶ ἀθπὶ οὐδ" σοίθῃ 
ἄδβ, μΒοδ ἰοῃ, ἰμσοὶσμοηθᾶ. Αὐοὴ ἀδίβ ἐπὶ δ᾽] ρϑιμθῖποα ἀϊθ συνήϑεια Ὀ6Ὶ Ηογδ- 

ῬΟ]]οΩ υπὰ ΤΙτηοίῃθοβ δἰάσγκον Βογνοσγίσγιἑί, σὶγὰ σταλὺ ἄθιὰ ΘΙ Ὠ ΣΟ μθη Αποχᾶ- 
᾿Ἰβυγυϑ ΘΗ ΤΠ Ὦγ σὰ μὰ ὨΔΡΘη. Πδίθ ΟΥΟΒ τ ΓΚ] Ο δὴ ἅ]ογο Αποχμδ]λϑίθῃ 

ΔΏΒΟΒ]1οἴ8ὺ, Ὀανγοὶδὺ Ηδγοάϊδηβ ϑροίὺ 83. 202 Ζ6116 1ὅ. 
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ΟἸδογῦ τογάθη ἔοσπον 470, 14 Νικίου κώμη «Αἰγύπτου. ᾽Αριστα- 
γόρας Αἰγυπτιακῶν δευτέρῳ. ὃ οἰκήτωρ Νικιώτης, ὥς φησιν Ὧρος 

ἐθνικῶν πρώτῳ πυπὰ 607,6 Ταῦα᾽ πόλις Αἰγύπτου" ὃ πολίτης Ταυΐ- 
της, ὡς Ὧρος ἐν δευτέρῳ περὶ ἐθνικῶν. ΗϊπΖαποΒπιοη ἀὔγἔθη ὙΠ 

ϑοΐξοχὺ δίθρῃ. ΒγΖ. 251, 4 ὁ νησιώτης Δωρίτης ὡς (ἀπὸ τοῦ Στά- 

γειρα Σταγειρίτης, Ἄβδηρα ᾿4βδηρίτης. οὕτω καὶ Ὧρος. ΕΘΥΠΟΥ Βέσρῃ. 
ΒγΖ. 11,9 ὁ δὲ Ὧρος φησί «τὰ μέντοι (μὴ καϑαρεύοντα (ἐθνικὰ) 
τῷ ἢ ϑέλει παραλήγεσϑαι, χωρὶς εἰ μὴ τῷ ο παρεδρευόμενα διφο- 
ροῖτο, καϑάπερ ἐπὶ τοῦ ᾿γκυρανός καὶ Θυατειρηνός, Γερμανός καὶ 

Γαγγρηνός. ὧν τὰ μὲν παρὰ τὴν ἄγκυραν... .. συνεξέδραμεν τῷ 
Σωρανός Βοστρανός, τὰ δὲ ἀπὸ τοῦ τὰ Θυάτειρα καὶ τὰ Γάγγρα 

παρῆκται. 

ΗΙοῦσα ϑδέιηπιῦ 416 ΟἼοθθο 468 Ἐγιμο. ρσϑηαϊη. ᾿“χαιϊνέα" ἡ 

ἔλαφος. ᾿Απολλώνιος ἐν δ' τῶν ᾿Δργοναυτικῶν (Υ͂. 1715)}) ..»ἥν τ᾽ 
ἀγρῶσται ἀχαιϊνέην καλέουσιν“. ἀπὸ ᾿Αχαιϊνέας πόλεως, ἐν ἡ εἴδη 
ἐλάφων εἰσὶν μεγάλων. οὕτως Ὧρος περὶ Ἐϑνικῶν.) 

Πδΐβ ΟΥοβ ἀβδῆθῦθῃ τὺ ἀ6Υ ργϑιητη δύο ΑΠΆΪγ86 ἀοΥ ΑΡ- 
οι αηρσοη Ζαρ ἼΘΙ ἢ δαο ἢ ἀ16 οὐγτηο] ορΊβομο ΕἸΓΕΙΆσαηρ; 468 ϑέμα ΟΑΘΥ 
πρωτότυπον νοΥὈδηά, Ζοῖσοη 416 πὶ Εὐγηη ]ΟρΡΊΚοΟΠ οὐ Βα] θηθη (Ἵ]ΟΒΒΘΗ : 

ΕΥ̓ πι0}]. σϑηαιη. ΘΙΘΡΏδη08 139,12 
᾿στυ᾽ ἡ πόλις" ἄστυ ἡ..... πόλις ........ 

Φιλόχορος ἐν τῷ α΄ τῆς ἐκλήϑη δὲ ἄστυ, ὡς Φιλόχορος ἐν α΄ τῆς 
᾿4τϑίδος φησίν. ἄστυ ᾿Ατϑίδος. διὰ τὸ πρότερον νομάδας καὶ 
δὲ προσηγόρευσανδ) τὴο σποράδην ξῶντας τότε συνελθεῖν καὶ στῆ- 
πόλιν διὰ τὸ πρότερον ναι ἐκ τῆς πλάνης εἰς τὰς κοινὰς οἰκήσεις, 

νομάδας καὶ σποράδην ὅϑεν οὐ μετανεστήχασιν. ᾿4ϑηναῖοι δὲ 
ξῶντας τότε συνελθεῖν πρῶτοι τῶν ἄλλων ἄστη καὶ πόλεις ᾧκη- 

καὶ στῆναι ἐκ τῆς πλά- σαν. ὃ πολίτης ἀστός καὶ ἀστή καὶ ἀστόν. 

νης εἰς τὰς κοινὰς οἱτ ἀπὸ (δὲν τοῦ ἀστός ἀστίτης. Σοφοκλῆς 

κήσεις, ὅϑεν οὐ μεταν- ᾿Αλεξάνδρῳ .,οὐ γάρ τι ϑεσμὰ τοῖσιν ἀστί- 
ἔστησαν“. οὕτως ρος ταις πρέπει (89 Ν᾽) καὶ .,βοτῆρα νικᾶν 
περὶ ἐθνικῶν. ἄνδρας ἀστίτας. τί γάρ: (θΘ0 Ν5) ἐντεῦϑεν 

καὶ τὸ ἐν τῇ συνηϑείᾳ προαστίτης. οὐ γὰρ 
παρὰ τὸ προάστιον᾽ ἦν γὰρ προαστιεύς ὡς 

-----.--ὕὄ.ο.-..:....... .-. 

1) θὸῦ Ὑογίδββου ἀθ9 Εἴγτωοὶ. σθῃ. Ὀθηυΐζὺ ΦΥΓΆΣ 86] Ὀδθὺ 61 τη β'οῃΟ] 16 

γΘΥΒΘΙΘΏ68 ΕἸΧΘΙΣΡ]ΆΓ ἀ68 ΑΡΟ]]ΟΏ1Ο8, οἰδιοσὺ ΒΌΘΙ Π16 80, Βοπάδσῃ πὸ ΄4π. ὁ τὰ 
᾿Αργοναυτικά οὐογ ἐν ᾿Δργοναυτικοῖς. 

2) ΄᾽Ά6. τοτίο οὕτως Ὀ18 ἐθνικῶν ἴθῃ]θῃ Β, νόύμοῦ μδὺ Α εἰσὶν ἐλάφων 

μεγάλων. Μὶὺ ἄστη οΥ ΒΟΥ θη άθῃ Υχ]. 8680]. ΑΡΟ]]. ᾿4χαία ἐσεὶ τῆς Κρήτης πόλις. 
8) προσηγόρευσεν υπὰ δρᾶϊος μετανέστησεν 4 16 Οἰ 6] ] παρα Ὸθ 81 

βοΒ]υΒ (6 μ}ῦ Β 
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Δουλιχιεύς, ἢ προάστιος ὡς Βυξάντιος" οὕτω γὰρ καὶ τὸ ϑηλυχὸν 

εὑρίσκεται προαστία γῆ ἐν Φρίξῳ Σοφοκχλέους οὔρια κελεύϑου τῆσδε 

γῆς προαστίας““ (0ῦ4 Νὅ). ἀπὸ δὲ τοῦ ἄστεος γενικῆς ἀστεῖος, ὅπερ 

ἀντιδιέσταλται τῷ ἄγροικος, καὶ ἀστεΐξω καὶ ἀστεϊσμός. 

ΕΠ ΥΠΊΟ]. τηδρτιασμη 216, 82 Ζίνδυμον᾽ ὄρος Φρυγίας" εἴρηται δὲ 
διὰ τὴν δίνησιν τὴν τῶν ϑεοφορήτων᾽ πρῶτον γὰρ ἐχεῖθεν ἤρξαντο 

ϑεοῖς κάτοχοι εἷναι οἵ ἄνϑρωποι. οὕτως Ὧρος ἐν τῷ περὶ ἐθνικῶν.) 
Ποιμβοῖθοη ὙοσΚο ρσοβῦσοη ἀδΠΟΥ ἴθυημοσῦ 808 ἄἀθη ΕἸ ΎΤΩΟΪ. 

σομαϊπατα ἀ16 ὩΔΟΒ Ο]σομάθῃ (]οββθη 86): 
1) ᾿Αβαρνίδα᾽ οἷον .,» Περκώτην δ᾽ ἐπὶ τῇ καὶ ᾿Αβαρνίδα ἡμα- 

ϑόεσσαν““ (ΑΡ0]].1, 9352). Περκώτη δέ ἐστι πόλις Τροίας, ᾿Αβαρνὶς δὲ 
πόλις Μαμψάχου. ὠνομάσϑη δὲ ἀπὸ τοιαύτης αἰτίας" Διονύσου 

ἐρασϑεῖσα ᾿ἀφροδίτη ἐμίγη αὐτῷ. ἀναχωρήσαντος δὲ τούτου εἰς τὴν 

Ἰνδικὴν ἐγαμήϑη ᾿4δώνιδι. ὡς δὲ ἦλθεν ὃ Διόνυσος στέφανον 
ποιήσασα ὑπήντησεν αὐτῷ, ἡἠδεῖτο δὲ ἀκολουϑῆσαι αὐτῷ διὰ τὸ γε- 
γαμῆσϑαι, εἰς δὲ Μάμψακον ἀναχωρήδασα τὸ ἐξ αὐτοῦ κυοφορού- 
μενον ἐβούλετο τεκεῖν. ἡ δὲ Ἥρα ξηλοτυπήσασα μεμαγευμένῃ τῇ 
χειρὶ ἐφήψατο τῆς γαστρὸς αὐτῆς καὶ ἐποίησεν αὐτὴν τεκεῖν παῖδα, 

ὃν Πρίηπον ὀνομασϑῆναί φασιν, ἄσχημον καὶ βαϑυαιδοῖον᾽" καὶ τοῦ- 

τον ἀπαρνήσασϑαι τὴν ᾿ἀφροδίτην καὶ ἀπὸ τούτου ᾿Ζπαρνίδα κλη- 
ϑῆναι. κατὰ δὲ ἐναλλαγὴν τοῦ στοιχείου ᾿4βαρνίδα. οὕτως Ὧδρος. 

2) ᾿4δρίας᾽ τὸ πέλαγος. Ζ]ιονύσιος ὁ Σικελίας τύραννος ὃ πρό- 

τερος ἐπὶ τῆς .. . ὀλυμπιάδος πόλιν ἔχτισεν ᾿Αδρίαν ἕν τῷ ᾿Ιωνικῷ 
κόλπῳ, ἀφ᾽ ἧς καὶ τὸ πέλαγος ᾿Αδρίας καλεῖται. Εὔδοξος δὲ ἐννάτῳ 
τῶν ἱστοριῶν τὸ πέλαγος καὶ τὴν πόλιν ὀνομασϑῆναι ᾿“δρίαν {φη- 

1---12. Φ0.6116 ΞΟΡΒΟΚ]68 ζὰ ΑΡρο]]Οπο8 νρ]. ὅ0 80]. 866, 30---801,6. Αᾶ Οτοβ 
ΒίθΡΒ. Βγζ. 4,10. 61]. 68} Β ἀπὰ ϑγχιθομ, θγμδ)ύθη ἴτὰ Μαρῃη. τι, (γα 5.) υπὰ ΟΡ 
" ἤρ5 65: α ἣ τήνδ᾽ γῆ ἠμαϑόεσσαν Ο1) ἀβαρνίδα (πόλ. Λ. [68}0} ὠνομάσϑη 

8. ἐκ τοιαύτης Ο ἢ) 4-9ϑ. ἀναχωρήσαντος Ὀ18Β αὐτὴν τεκεῖν 16 8}} 
; 7, 416 ἀαξν καὶ ἔτεκεν ἐξ αὐτοῦ: ὅ. Μηδικὴν υϊς. 6, ἀπήντησεν υ]ρ. 
8. ἐβούλετο ἀνελεῖν Νὰ]. 11. 12. κληϑῆναι ἴθ} ῦὺ Οἢ 12. καὶ κατὰ πώγω  ε 
σ ̓  οὕτως Ὧρος ἴδ] Οἢ ὦρος ὁ ϑηβαῖος ἐτυμολόγος δ υϊσ. 18. 14. 
ἈΟΌΈΕΘΟΥ Οοάά. 16. δὲ ἑκα ἃ Β 

1) Τὲ8 Εΐγχμοϊ. σϑαυϊη. Ὀἱούθυ ΠΥ Ζίνδυμον᾽ ὅρος Φρυγίας ,, ἠοῖ δ᾽ εἰσαφνέ- 

βαν {μέγαν Δίνδυμον ὄφρα καὶ αὐτοὶ ϑηήσαιντο πόρους κείνης ἁλός" ᾿ἡπολλώνιος 
(4, 986) “ὕρα γέγονέ τις ταὰ 216, 86 ὶ Ζυροίαρσί 16ὁὺ ἢ ἐπειδὴ δύο ἄκρας ἔχει 
ἐκλήϑη Δίνδυμον. ΘΟ} ποτὰθ βρᾶϊοσυ Ζὰ δυνγϑίϑθηῃ ὙΘΥΒΌΟΒΘΩ, ἀδίβ δύο} ἀδ8 
Οτοβ- ΟἸἰδῦ δὰβ ἄθὰ Εΐγσῃοὶ. σοηυΐῃ. βίδιησαῦ, 6 ]0 08 ὙΘΏΣΒΟΒΘΙ]1Οἢ ΦΎΕΙ 
ΘἸ]οθθθα ἀθββο] θη Τθιωχηδϑ Ζίνδυμον ὅρος Φρυγίας Θμὐ1610, ἀθγθὰ ογβέθ ΟΥῸΒ 

8.19 Φ06]1]0 παῃηΐθ, ἄθσθῃ χζυγοὶΐα δὺ8 ἄδθῃ ϑοθο θη Ζὰ ΑΡΟ]]ΟΏΣΟΒ “ΘΠΟτΏΤΩΘα 

ἀλϑῦ; να]. 5080). ΑΡο]]. 861, 21 Κὶ. 

2) 16 βου Βιίβο]θ, ἄθγθηῃ ο]δηζοπάβίθηῃ 161] ἀθγ ΑὈΒοβαλ ὺ περὶ ἐθνικῶν 
ὈΙαοῦ, υπὰ ἄοτθα Ηδαυρίτοθυϊξας ἸΘΒ ΣΟΥ ΠῸΥ ΔῸΣ ἀθῃ ὨΘΌΘη ΕΠ άΘΠ 61 ΘΕ 

Ὀαογιοδύυϊσυ τ]ϑαουβοσβίθ!]θη σαυίβ, ἀδτῖ 10 ἀδΌ01 ΜΨΟὨ] 818 Ὀοθκαπηὺ νοσϑυϑθοίσθῃ. 
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σὶν) ἀπὸ ᾽“δρίου τοῦ Μεσσαπίου τοῦ Παύσωνος. Φλέγων ἐν Ὀλυμ- 
πιάσιν. οὕτως ὮὯρος. 

8) ᾿Αϑριβίς" πόλις Αἰγύπτου. τὸ 4έλτα (χωρίονν τῆς νησουμένης 
αἰγύπτου ἐστὶ κεφαλή, .. .. κατὰ καρδίας σχῆμα τῶν περιεχομένων 

ὅ τῷ Νείλῳ μεϑυσκομένων, ὅϑεν τὸν νομὸν ᾿4ϑριβῆ προσηγόρευσαν, 
ὅπερ, εἴ τις “Ελληνιστὶ βούλοιτο φράξειν, οὐκ ἄλλως ἔχοι (ἂν λέξαι 

πλὴν καρδίαν. οὕτως ᾿“ππίων. οὕτως ὮὯδρος. 
4) Αἰγαῖον πέλαγος" Αἰγαί, τῆς Εὐβοίας νῆσος δυσχείμερος, 

ἀφ᾽ ἧς καὶ τὸ πέλαγος Αἰγαῖον ἐκλήϑη" οἵ δὲ ἀπὸ Ποσειδῶνος ὀνο- 
10 μασϑῆναί {φασιν Αἰγαῖος» γὰρ οὗτος λέγεται ὁ ϑεός. οἱ δὲ ἀπὸ 4Αἰ- 

γέως τοῦ πατρὸς Θησέως κατακχρημνίσαντος ἑαυτὸν ἀπὸ τῆς ᾿κροπό- 

λεῶς εἰς τὴν ϑάλασσαν. οὐχ (εὖ πολὺ γὰρ ἀπέχει ἡ ̓ Ακρόπολις τῆς 
ϑαλάσσης παραπλέοντι [(νήσῳ)]. οὕτως Ὧ ρος. 

Ὁ) “Αἴγυπτος ἀπὸ Αἰγύπτου βασιλέως. τοῦ Βήλου ἢ ἀπὸὺ 

1ὅ Αἰγύπτου ποταμοῦ. ἥτοι Νείλου. ὃ γὰρ Νεῖλος πρότερον Αἴγυπτος 
ἐκαλεῖτο. ἢ Αἴγυπτος αἰγίποτος παρὰ τὸν τράγον, ὃν «Αἰγύπτιοι σέ- 

βουσιν, ἐξαιρέτως δὲ τοὺς Μενδησίους. ἢ Αἴγυπτος διὰ τὸ αἷγας 

πίονας ἔχειν. οὕτως Ὧρος. 

6) “Τἰολεῖς. Ὀρέστης κατὰ χρησμὸν συνήϑροισε πολλοὺς... .. 
90 τοὺς ὠνομασμένους Αἰολεῖς" ὡς μέν τινες, ὅτι πλεῖστοι (ονες) ἤτοι 

Βοιωτοὶ ἧσαν, ὡς δὲ Μενεκλῆς, διὰ τὸ ἐκ πολλῶν ἐθνῶν συνη- 
ϑροῖσϑαι. οὕτως ὮὯρος. 

1) ᾿Δἀκαδήμειον᾽ γυμνάσιον᾽ τόπος ἐστὶ πρὸ τοῦ ἄστεος ἀπὸ 
᾿χαδήμου ὠνομασμένος" διὸ καὶ ᾿ἀκαδημία τότε ἐκαλεῖτο. διττὴ δὲ 

0 ἡ ἀρχὴ τοῦ ὀνόματος" οἱ μὲν ἀπὸ τοῦ ἃ τὸν ᾿“κάδημον, οἵ δὲ ἀπὺ 
τοῦ ε τὸν Εκαδήμον. οὕτως Ὦδρος. 

8) ᾿4λαῖος ὃ ᾿“πόλλων. Φιλοχτήτης γὰρ . .. . παραγενόμενος 
εἰς Ἰταλίαχν ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος ἱδρύσατο ᾿Ζπόλλωνος ᾿Ζ4λαίου 
ἱερόν, ἐν ᾧ καὶ τὸ τόξον ἀπέϑετο. οὕτως Ὧρος. 

-----.--ό--.-.. 

1.2. Φλέγων Ὀΐθ Ὧωρος 61 Β 8. ̓ Αϑριβὴς ΒῊ τὸ δὲ Υὶ τ ΟἿ ναὶ. ἅγθον ἄθῃ 
Οτὲ Βίχϑθο 188. ΑΡ. ὈΘδορ σι Ὁ ἀ16 ρβθηΖ6 νησουμένη. Αὐϑ ΟΥΟΒ βῥαχητηῦ ΔῈ ἢ ΑἹ]. 4ϑυρ 
Ειαδσοι. 26,8. νησουμένης Εϊ. νησιευομένης ΒΟ) 4. ΟΒὨπο 1, ἄοκο Οοἀὰ. 4. ὅ. σχη- 
μάτων περιεχομένων εἴλω Βὶ ὅ. μεϑυσκομένην Ο) -μενον  ]ᾳ. ]ΘθοΥ 1. Β ἀϑορι- 
ὴν Β 6. ἔχει Β Ἴ. οὕτως ̓ ΄π. οὔτ. Ὧρ. [60}}08 Ετβίθβ οὕτως ἴθ }ὺ ]ς. ὠρίων Οἢ) 
Ὁ]ρ. 8---18. ΒΟΡΒΟΚΙ68 Ζὰ ΑΡΟ]]οῚ.1 881 (880,19--- 28 Κα 8. Αἰγαῖον πέλαγος ἴθ} 

ψυ]ρ.., ἃ18 οἰρϑῃθ 6]οββοὸ 6 Δἰγαί, τῆς] Αἰγέτης Ο (ε ἅθον αβγ 6) 9.10. οἱ δὲ 
ὅτι ..... ὠνομάσϑη Οἢ) υμὰ ψΒΒΣΒΟΒΟΙΏ] 10} Β 10. οὕτω γὰρ Οοάἀα. 12. οὐ πολύ 
Οοἀὰ. νοτῦ. ἀδἰθῖ. 18. περιπλέοντι Οοάα. ὠρίων ὁ ϑηβαῖος 6 14--20. γε]. 
ϑίορ. 44,12---14 δὺ8 Οτοὸβ (Οβδσαὰχ οἱὐϊοσ) 16. ὅο 61) Αἰγύπτου τοῦ Νείλου γυ]ᾳ. 
1δ.16. ὁ γὰρ ὈϊΪ8 ἐκαλεῖτο ἴ681}} ΒΟ. 17. 1168 οἱ Μενδήσιοι 18. ᾧ Β ὠρίων 
(6, ὧρος υ]ᾳ.) ὁ θηβαῖος ΟἿ αὶ. [π ΑἸ]οββο Μ“ίλία ἀ68 Εὔγσχωο]. τηβρηι. 
λοὺ ἀον σϑοζταρῃ. Τ6}} Ζυβαΐζ δὺ8 βίθρῃ., ἀογ Εοϑὺ ρομὅχὺ ἱὰ ἀϊθ Οσἱδορυδρὶθ 
ἀθ8 Οτοϑβ. 19. Οδῃὸ 1ὕἵοκο Οοάἀά. 28. Βίορῃ. δθ, 1---4 δὰβ ΟΥοθ ᾿Ἄκα- 

δήμεον ΒΟ 1) Ὑαϊᾳ. 46. ᾧ Β ὠρίων γυ]α. 91---929. Αὐϑ ϑοχέζου ζὰ 
ζγκ. 919 τ]. Υοιίζθὶ ἀθ χτδσζητηδῦ. σχτϑθο. 1. 11 8, 21. ΟΒπο 1ὅοϊκο Οοαά. 
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9) ἔ4λϑαινος" ποταμὸς ᾿Ιταλίας, ὅν φησιν ὀνομασϑῆναι Τίμαιος 

διὰ τὸ ἀλθαίνειν τὰ τραύματα τῶν ἐν αὐτῷ λουομένων. οὕτως 
ὮὯρος. 

10) “4λικαρνασσός" διὰ τὸ πρὸς τῇ ἁλὶ τῆς Καρίας οἰκισϑῆναι. 

οὕτως Ὦδρος. δ 
ἘΠῚΠ) ᾿'4λέίαρτος᾽ ἡ πόλις ἐκ τῶν ἁλιέων καὶ τοῦ ἄρτου. 
12---14) "ἄμαντες, ᾿“μάρυνϑος, ᾿“μαστρίς. νρὶ. ὅ. 11. 
10) ᾿ἡπάμεια" πόλις Βιϑυνίας, πρότερον Μυρλέα καλουμένη, ἣν 

λαβὼν δῶρον παρὰ Φιλίππου τοῦ 4ημητρίου ὃ Ζιήλας μετωνό- 
μᾶσεν ᾿Απάμειαν ἀπὸ τῆς ἑαυτοῦ γυναικὸς ᾿ἡπάμας. Ἕρμιππος ἐν τὸ 
τῷ περὶ τῶν ἐν παιδείᾳ πρεψάντων (δούλων. .. λόγῳ. οὕτως 
Ὧρος. 

16) ᾿“ργινοῦσαι, νρῖὶ. 8. 48. 
Ἐ114) ᾿Δχαιμένης᾽ ὁ ἥρως, ἀφ᾽ οὗ καὶ οἵ Πέρσαι ᾿4χαιμενίδαι, 

γέγονεν υἱὸς Περσέως. ὠνόμασται δὲ ἀπὸ τοῦ εἶναι τὺν προπάτορα 18 

αὐτοῦ ἀπὸ τῆς ᾿4χαίας. οὕτως Νικόλαος ἐν β΄ ἱστοριῶν. 
110) Κῦρος" ὁ βασιλεὺς τῶν Περσῶν ὁ παλαιός. ἡλίου γὰρ ἔχει 

τὸ ὄνομα. κῦρον γὰρ καλεῖν εἰώϑασιν οἵ Πέρσαι τὸν ἥλιον. Ὧρος. 

11.) Περσεύς" .,(τὸν μὲν) καὶ Περσῆα μετεκλήισαν ᾿᾽Αχαιοί, οὔ- 
νεκα ἄστεα πέρϑεν ἀπειρεσίων ἀνθρώπων“. Ὧδρος. “0 

18) Βάτεια" τόπος Τροίας, ἀπὸ Βατείας, γυναικὸς Ζαρδάνου, 

ἐξ ἧς γενέσϑαι τὸν Ἐριχϑόνιον (λέγει ΣεξτίωνΣ ἐν ὑπομνήματι 
“Μυκόφρονος. οὕτως Ὦῶρος. 

19) Βίώνη" πόλις" μέμνηται δὲ ταύτης Ηρόϑεος καί φησιν ὠνο- 
μάσϑαι ὑπὸ Φιλίππου οἰκισϑεῖσαν ἀπὸ τῶν ἐν αὐτῇ συνοικισϑέντων 36 
μοιχῶν. οὕτως Ὧδρος. 

20) Γοῦτϑοι" Γοῦτϑος ὁ ἄρχων Σκχυϑῶν τῶν δὴ καλουμένων 

Γούτϑων. ἔοικε γὰρ ἀπὸ τοῦ ἡγεμόνος αὐτοὺς κληϑῆναι. τὰ γὰρ 

πολλὰ ἔϑνη ἀπὸ τῶν ἡγεμόνων αὐτῶν καλοῦνται. οὕτως Ὧδρος. 

21) ἘδΔωριάξειν- ἐχλήϑη καϑόλου τὸ δωριάξειν τὸ παραφαΐίνειν 30 
καὶ παραγυμνοῦν πολὺ τοῦ σώματος τὰς γυναῖχας διὰ τὸ τοὺς Ζω- 

819, 29. τὸ [0}} 6} οὕτως ὠρίων ΟἿ (ᾧ 8) τῷ681} Ψυϊρ. 1. φασιν 
4Β 424.8. οὕτως Ὧρος ἴ681}} Β ᾧ 4. Ο6116 ϑοχίϊοπ ζὰ κόρη. 1068 (νρὶ. 
ἀϊθ ΡΑγαρ τ.) ὅ. οὕτως Ὦρος [6}}ὺ Β ᾧ Α 1. Ὁπαι ίοῖθασ παρὰ ΟἹ. 
“Δλικαρνασσός 9. δῶρα 48 τοῦ “ημητρίου ἴομ]ν Β ὁ ξήλας Β 
10---12. “Ἕρμιππος Ὀ1Ϊ8 Ὧρος 68} }ὺ ΒΒ 61]. ᾿άρήνη ἰδὺ ἅτ ἀ16 Οτΐδογστ. Ὀθσθυμί. 
14--Ἠ16. Ν6ο} 61]. ᾿4“χαιϊνέα 10. οὕτως Ὁ18 ἱστοριῶν ἴδ] Β 11. Κόρος 48 
γοτῦ. 5.0]. γὰρ ἡλίου 4. Β 18. κοῦρον 48 γὰρ ἐκάλεσαν οἱ Π. Β 
19. μετεκλησαν Β, ὉΠΙΘΒΟΙ] ΟΣ Α 20. πέρϑαι 48 Ὦρος ἴδῃ] Β 
21 --- 28. 06}]1}0 ϑοχύϊΐοῃ ζὰ ζγκ. 1808. νρὶ. Ῥασαρῆγ. ἃ. Ἐπί. 861, 29. 
21. ἀπὸ τῆς βατ. τῆς δαρδάνου γυναικός Β 24, δὲ αὐτῆς Β Ἡρόϑεος) 

η0 Β ὩΊ. Γοῦτϑοι ἄγουτθος ΙΒ ὁ ἴδε! ΒΒ 28. Γότϑων ΒΟ αὐτοὺς] 
αὐτῶν ΑΒ 29. αὐτῶν [610 Α οὕτως Ὧρος Τ6}}} Β 
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ριεῖς χρῆσϑαι οὕτως. αἱ γὰρ κατὰ Πελοπόννησον κόραι διημέρευον 
ἄξωστοι καὶ ἀχέίτωνες ἱμάτιον μόνον ἐπὶ ϑάτερα ἐπιπεπορπημέναι καὶ 
παρεμφαίνουσαι πολὺ τοῦ σώματος, καϑάπερ καὶ ἐν ἀρχαίοις ὕμνοις 

ἔστιν εὑρεῖν. ἐν ὑπομνήματι Ἑκάβης Εὐριπίδου (984). οὕτως 
ὃ Ὧρος. 

22) Εἰλενία" πόλις ᾿ Φιλοχτήτης γὰρ παραγενόμενος εἰς Ἰτα- 

λίαν... ἰδρύσατο Εἰλενίας ᾿4ϑηνᾶς ἱερόν᾽ ἀπὸ τοῦ ἐν ἐκείνῳ συγκε- 

κλεῖσϑαι τῷ τόπῳ. παρὰ τὸ εἰλῶ οὖν, τὸ συγκχλείω, Εἰλενία. ἐν 
ὑπομνήματι Μυχόφρονος. Ὦρος. 

10 28) Ἶρος᾽ πόλις Θετταλίας" ἀπὸ Ἴρου τοῦ κτίσαντος αὐτὴν 
Ὧρος ἐτυμολογεῖ. 

24) Ἴσμαρος᾽ πόλις Θράκης" ἀπὸ ᾿Ισμάρου τοῦ "άρεως καὶ Θρά- 
κης παιδός. οὕτως Ὦδρος. 

20) Καλατίς" πόλις ἐστὶ κτισϑεῖσα ὑπὸ ᾿Ηρακλεωτῶν. ὠνομάσϑη 

16 δὲ ἀπὸ τῆς παρακειμένης αὐτῇ λίμνης. οὕτως Ὧδρος. 
26) Καλχηδών. ........ περὶ τὸν ποταμὸν πόλιν κτίξουσιν. 

καὶ ὁμωνύμως αὐτῷ τὴν πόλιν ὠνόμασαν. ὮὯδρος. 
21) Καμπανοί" ὅτι Κάμπον ἔχτιδαν πρὸς τὴν Κύμην τόπον 

οὕτω λεγόμενον, ὅϑεν καὶ Καμπανοὶ ἐκλήϑησαν. οὕτως Ὧρος. 

40 28) Κάνωβος" ἱστορεῖται ὃ Κάνωβος δίσκῳ ἀναιρεϑῆναι ὑπὸ 
Μενελάου ἐν Αἰγύπτῳ ἐν ὑπομνήματι πρώτης λέσχης "Ηρακλείδου. 
Νίκανδρος δὲ ἐν Θηριακοῖς φησιν ὅτι ὑπὸ αἰμορροῖδος ἐπλήγη, οἷον 

οἧμος ἀποψύχοντα κυβερνητῆρα Κάνωβον Θώνιος ἐν ψαμάϑοις ἀϑρή- 

σατο“ (Υ͂. 812). οὕτως Ὧδρος. 
96 20) Καπύη᾽ πόλις Ἰταλίας, ἣν Ῥῶμος καὶ Ῥωμύλος υἱοὶ 4. 

νείου ἔχτισαν, ὥς φησιν Κεφάλων ὃ Γεργίϑιος. οὕτως ὮὯρος. 
80) Κεραΐτης" τόπος (ἐν Μιλήτῳ, ἀπὸ τοῦ τὸν ᾿Δπόλλωνα τὰ 

2. ἐμπεπορμημέναι Β 4, ὅ. οὕτως Ὧρος 0} ῦὺ Β οὕτως ὦρος ὁ 
ϑηβαῖος 4, Οτοβ νἹ6]] 1 οὺ το αν Ἦν γΩ]. ὅ.Πο]. ΜΒ, Αδ]τὰβ Ὀιοηγβὲὰβ ἃ. Ῥϑυβ. 

Ῥὰ1 Εἰυϑὺ. 976, 37. 6. πόλις Υ 5 π. ἀθηναίων 4 ἌδΙΒα Π, π. ᾿ϑηνῶν 
ΒΔ 1. Εἰοδερς ψᾶγο ὺν Εἰλ. ᾿ϑηνᾶ γαῖ. Υοιηί2Ζ6)] ᾿Επικλήσεις Ϊ 8,1. πόλις 
ἰδὺ ὈΙΘΥ ΘΌΘΩΒΟ Ζυροῦσυ σ]ο 2. Β. ᾿Ιϑθάχη᾽ πόλις... ᾿Ιαπυγία᾽ πόλις; 68 Ὀανγοὶδὺ 
ΔΌΣ, ἀδΙΒ ἀθὺ  ουΐδθβου ἀθ8 Εἰ Ο]ΟρΊΚοΩ ἀἱθ ΟἼοΒθ6 ἴῃ Θίποσ Φυ.6116 ἔδμά, ἀϊθ6 
ἀθοττίορθιὰ περὶ πόλεων Βδηἀο] 6. 6--8. Φιλοκτήτης Ὁ18 τόπῳ (681 Α Πδὶμο 
6. γὰρ 6} }ὺ Β 1. ΟἾμ6 1,ἄοκα ΑΒ 8. εἰλοῦν Β 8.9. ἐν ὑπ. ὉΪ8 ρος 6} Β. 
Φ06110 δαχίϊοη Ζὰ γκ. 919 ἢ ᾿ς ἀπὸ γὰρ ἴρουν 4 11. ὦρος ἐτυμύλ 

4 ἐτυμόλ ὦρος Β. Ου6116 ϑοχίϊου ζὰ τ1. 90 γα]. ἼΕ Ὦγ. υπὰ ϑίθρῃ. 337, ὃ 
18. 1.61]]0 5680). Ὠίομγβ. Ῥοσ. 118 16. οὔ ρος Α, [01 Β 16. ΟἸπα 
1 ὔοκο 48. --- αὶ. Εἴχποὶ. αυὰ. 296, 44 18. κα μπτὸν 48, ναὶ. αυά. 297, ὃ 
γψοχῦ. Πι. ἔχτισαν] ἐποίησαν Β 19. οὕτως Ὧρος (681 Β. ΠΦγ116 Θ680]. 
Ῥίοηγϑ. Ροσ. 861, νυ]. ϑύβθρῃ. 862, 8 21--24 ἐν ὑπ. ὉΪ8 ὮὯρος ἔθη}1ὺ Β. Ὁ ο- 
86 106 Κοτωσιθηΐασ 71ὴ δι βομβὲ σγοπ Οτοβ δοπαΐσί. 26. ᾿Ιταλίας] αἰτωλίας 
48 υἱοὶ ἀρνειοῦ 48 26. οὕτως Ὦρος ἴο8}ΐ Β 91. Κεραιστης Α υπὰ 
δ Βεαπᾶὰ Β, Χεραιτῆηῆς Βὶ ἴτὰ Τοχί, ναὶ. ϑοβηθίαθυ. 

οὶ ἐχοπδϑίοΐη, Οϑβον. α. μχγΥ. ἘΠΥΠιΟ] ομίϊκβ. 91 
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κέρατα τοῦ ἄρρενος τράγου ἀμελγομένου ὑπ᾽ αὐτοῦ πῆξαι ἐκεῖ, ὡς 
Καλλίμαχος ἐν ᾿Ιάμβοις (ΕἾ. 98 ὁ). Ὧρος. 

91) Κικόνες" ἔϑνος, ἀπὸ Κικόνος τοῦ ᾿“πόλλωνος καὶ ΡῬοδό- 

πης. Ὧρος. 
32) Κιτρίον᾽ Φανίας ὁ ᾿Ερέσιος ἔννοιαν ἡμῖν δίδωσιν, μήποτε 

ἀπὸ τῆς κέδρου τὸ κιτρίον ὠνόμασται. καὶ γὰρ τὴν κέδρον φησὶν 

ἀκάνθας ἔχειν περὶ τὰ φύλλα ὡς καὶ τὸ κιτρίον. ᾿4ϑηναῖος (11 
84 Ὠ) δὲ ἀπὸ τοῦ τόπου αὐτὸ ἐτυμολογεῖ. Ὦδωρος. 

99) Κλειτή" μία τῶν ᾿Δμαξόνων, ἥτις ἐλϑοῦσα εἰς ᾿Ιταλίαν ὥκη- 

σεν καὶ πόλιν ἔκτισεν, ἣν ἀπ᾽ αὐτῆς Κλειτὴν ὠνόμασεν, καὶ ἐβασί- 

λευδεν τοῦ τόπου. καὶ αἱ ἀπ᾽ αὐτῆς δεχόμεναι τὴν βασιλείαν Κλει- 

ταὶ ὠνομάσϑησαν. οὕτως Ὧδρος. 
84) Κομμαγηνή᾽ [(πόλις)}]. χόμμανα Θύιλλος μεϑερμηνεύεται 

σύσκια κατὰ τὴν Καταόνων φωνήν. ἔνϑεν ἡ Κομμαγηνή. καὶ ἡ 

κόμη, ὅτι σκιάξει τὴν κεφαλήν. Ὧρος. 
90) Κόρινϑος᾽ ἀπὸ Κορένϑου τοῦ Μαραϑῶνος, ἢ ἀπὸ Κορίνϑου 

τοῦ Πέλοπος. Ὧδρος. 
86) Κρόνιος λόφος" ἀπὸ τοῦ Κρόνου οὕτως προσηγόρευται. Ὧρος. 
81) Κρότων"... ὃ δὲ Ὧρος βοτάνης ὄνομα λέγει διὰ τὸ ὄξειν 

αὐτοῦ τὸ σπέρμα διατριβόμενον ἐν τοῖς δακτύλοις ὁμοίως τῷ ξῴῳ. 

διὰ τοῦτο χρότων ἐκλήϑη. ἐστὶ δὲ καὶ ὄνομα πόλεως παρ᾽ αὐτῷ 

ἀπὸ Κρότωνός τινος, ὅστις ὑφ᾽ “Ηρακλέους ἀνῃρέϑη. 
58) “Ματῷος" ἐστὶ δὲ ποταμός, φησὶ Φιλοστέφανος, παρὰ τὺ 

τὴν “ητὼ (ἐχεῖδ ἀποχυῆσαι,. καὶ οὕτως τῆς ὀνομασίας τυχεῖν. 

Ὦρος ὁ Μελήσιος. 
89) Μερόη" νῆδος᾽ ἀπὸ Μερόης ἀδελφῆς Καμβύσου. ὯΩρος. 
40) Μέσμα᾽ πόλις οἰχισϑεῖσα ὑπὸ Δοκρῶν, ὁμωνύμως κληϑεῖσα 

τῷ ποταμῷ. Ὧδρος. 
41) Μίλητος" ἀπὸ Μιλήτου υἱοῦ ᾿“πόλλωνος καὶ ᾿Αρείας τῆς 

Κλεόχου. Ὦροο. 
42) Μιμόντος. αὶ. 5. 281. 
48) Ὀλυμπία᾽ ὃ ἐν Ἤλιδι τόπος. φασὶ γὰρ τὸν Δία ἡσθέντα 

τὸν τόπον ἑαυτῷ ὡς κλῆρον κατασχεῖν, ζὅϑενΣ ὁμωνύμως [(τοὔνομα)] 
τῷ οὐρανῷ τὸν τόπον ὠνομάσϑαι. διὰ τοῦτο καὶ αὐτὸς Ὀλύμπιος 

8. ἀπὸ τοῦ κικόνος Β ὅ. φάνης 48 τοῦ. Βοχηηϑίοσῃ. μήποτε ἴδ] Β 
8. ΟΥο8Β βομβδὶπῦ δἷῆθ ν ὺ]]οσο Ηδηαβοτ δ ἀθ68 Αὐμθηδῖὶοβ δυσὶ ἴῃ 6]. Βίέβλινος 
(5. 321) χὰῪλ Ὀομυΐζθηῃ. Εὔνγ ἀ16 Ατὺ ἀδθὺ 6]. νρὶ. 81 Κρότων υπὰ 41 “Ρώμη. 
12. φ0.6]16 ϑοχύζοῃ χὰ ζγΥκ. 996 18, 14. κομαγήνη 4 14. ἡ π8Δ0} καὶ ἔΒ]ὐ Β 
18. Ὦρος [616 Β 21. δὲ καὶ] δὲ ἔ6 1} Β καὶ ἔ6 1}: 4 238. δὲ ἔ68}} 4 28. ὁ μῷ 
Α ἴθ}}ὺ  Β 4241. ἀπὸ μερόπτη ἡΔὉ καμύνσου 4ΑΒ ὮὯΩρος ἴ6}0ὺ Β τγὯηῖϊ. ϑἴδρ!. 

440, 1 κληθεῖσα) κτισθεῖσα Α 49, ΜΙΊΑΝΤΟΣ 4 ἀρίας τῆς κλεῦ 
4Β (6116 Βορθοκ]θβ σὰ ΑΡ0]]. 1 180 834. τοῦ οὐρανοῦ Α, ἀμ] ΒΟ Σ 0 ἢ} Β 
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προσηγόρευται" οὐ γὰρ δέχομαι τοὺς λέγοντας ὠνομάσϑαι τὸν 

τόπον ἀπὸ Ὀλυμπίας τῆς ᾿Δρκάδος, ἣν ἔγημε Πίδος. Ὧρος ὁ Με- 
λήσιος. 

44) Ὀρέσται᾽' ἔϑνος Μακεδονίας, ὅτι Ὀρέστης ὁ ᾿“γαμέμνονος 

εἰς Μακεδονίαν παρεγένετο, ἀφ᾽ οὗ καὶ τὸ τῶν Ὀρεστῶν ἔϑνος 
ὠνόμασται. οἱ δὲ ὅτι οὐκ εἰς μακρὰν ἦλϑεν, ἀλλ᾽ εἰς ᾿ἀρκαδίαν, 

ὅπου καὶ ἀπέϑανεν καὶ ἀπ᾽ αὐτοῦ πόλις Ὀρέστειον καλεῖται. τοὺς 

δὲ ἐν Μακεδονίᾳ Ὀρέστας οἷ μὲν ἀπό τινος ἑτέρου, οἱ δὲ ἀπὸ τούτου 
ὠνομάσϑαι (λέγουσιν). 

40) Πολίξιον᾽ ἐστὶ πόλις ᾿Ιταλίας πρότερον Σῖρις καλουμένη. 
καλεῖται δὲ Πολίειον ἀπὸ Πολίδος Κασέως ἐμπόρου ἢ ὅτι ᾿4ϑηνᾶς 

Πολιάδος ἱερὸν ἐν αὐτῇ ἐστιν. Ὧδρος. 
40) Πύραμος" ποταμὸς Κιλικίας" ὠνόμασται δὲ οὕτως διὰ τὸ 

πολὺν πυρὸν περιποιεῖν ἐν τοῖς ζτὴν) Κιλικίαν οἰκοῦσιν. Ὧρος. 

41) Ῥώμη ἐπὶ μὲν τῆς ὑγείας παρὰ τὸ ῥῶ. οὗ ὁ παϑητικὺς 
παρακείμενος ἔρρωμαι, ὃ μέλλων δώσω. ῥηματικὸν ὄνομα ῥώμη, ὡς 

γνώσω γνώμη. ἐπὶ δὲ τῆς πόλεως ἀπὸ Ῥώμου καὶ Ῥωμύλου τῶν 
Αἰνείου παιδῶν. Ὧρος. 

48) Σάγγαρις᾽ ποταμὸς Φρυγίας ἀπὸ Σαγγάριδος υἱοῦ Μίδου. 
Ὧρος. 

49) Σαλαμίς" [(πόλις)] ἀπὸ Σαλαμῖνος τῆς ᾿Ασωποῦ ϑυγατρός, 
οὐν ὃς ἐλϑὼν εἰς Σαλαμῖνα καὶ εὑρὼν Ὄφιν βασιλέα ἀνεῖλεν καὶ αὐτὸς 

ἐβασίλευσεν. Ὧρος. 
50) Σηλυμβρία᾽ ἀπὸ Σήλυος τοῦ Θρᾳκὸς ὠνόμασται. (ὮὯδρος.» 
51) Σηταῖον᾽ ἐστὶ δὲ χωρίον. ὠνόμασται δὲ Σηταῖον ἀπὸ Ση- 

ταίας τῆς αἰχμαλώτου Τρωάδος. ἥτις ἔπεισε τὰς λοιπὰς συμφλέξαι 

τὰς ναῦς τῶν “Ελλήνων, διόπερ γνόντες οὗ Ἕλληνες ἀνεσταύρωσαν 

αὐτήν. ὯΩδρος. 
2) Σίγριον᾽ λιμὴν Τενέδου, ἡρῷον ἔχων Σίγρου (τοῦν ᾿Αρτέ- 

μεδος. Ὧδῶρος. 

1. προσαγορεύεται Β 2. 8. Ὧρος ὁ Μ. ἴδῃ] Β νρὶ. ϑίορῃη. 491, ὃ 
4. ὁ ἀγαμέμνων Α 6. ὠνομάσϑη Α 8. Εγχβίθβ δὲ δ] ὺ Α οἱ δὲ] ἄλλοι 
δὲ 4 Β ναὶ. ϑίορῃ. 496, 12 Ὀρεστία᾽ πόλις ἐν Ὀρέσταις ἐν ὄρει ὑπερκειμένω τῆς 
Μακεδονικῆς γῆς, ἐξ ἧς Πτολεμαῖος ὁ Λάγου πρῶτος βασιλεύσας Αἰγύπτου. ὁ 
πολίτης Ὀρεστιαῖος. ἔστι καὶ ἄλλη ἐν ᾿Αρκαδίᾳ Ὀρεστία, ἣν Εὐδαίμων καὶ Ὧρος 
διὰ τῆς εἰ διφϑόγγου γράφουσι, τὴν Ὀρέστειον. ον ὕπύοτγβομ!οα Ὀοιάθν  οσκθ 
ἐχιυῦ, Οὔ ΟὨ] Ὀδὶα6 πὺν νουκᾶγχζυ νου! θϑθη, σὺ σὰ ΤαρΘ. 12. ἐπ᾿ αὐτῇ 
οος Β 18. παϑητικὸς 101} 4 11. ἀπὸ ἴδ} Β, ἅδον ἀ16 ΒοιυΐΖ- 

ὉΠΡ 468 ῬΒΣ]ΟΧΘΠΟΒ ἀυσοι Οτοβ νρ]. ἀθῃ ἔοϊβοπάθῃ ΑὈΒομηί. 19. Σα- 
γαρις ὑυπὰ σαγάριδος Α μήδου 48 20. Ὧρος ἴομ}]} Β 21, αἰσώπου ΑΒ 
22. Ομ [ἴοκθο 48. Ετρᾶμζσθ οὗνα ἐξ, ἧς Κυχρεύς, οὗ Ὄφις. Ηϊοταυ νᾶγ 
ἘΣΎ ]ΟΟΝοΒ οσᾶμηί. ἀνεῖλεν αὐτὸν καὶ αὐτὸ Β 28. Ὧρος ἴδ} }ϊ ΒΒ 24. Ὦρος 
ογζδμχῃ δὰθ Ὑυϊρ. ναὶ. ϑίθρῃ. δθ2, 9 20. ϑπῖὰ Σηταιανός Β ογβϑύθϑ δὲ 
[0810 Β ὠνομάσθη Β 46. τοὺς λοιποὺς 4. (6116 ϑοχίδοη ζὰ ]κ. 10τῦ 
Υρ]. ϑίοριι. 663, 4 29. 80. ἡρῶον ὈΪθ Ὦρος 6} Β 

91: 
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ῦ8) Σίπυλον οὕτως κέκληται ἀπὸ Σιπύλου τοῦ "ἄργου παιδός. 

οὕτως Ὧρος. 
04) Σκῦρος ναὶ. ὅ. 48. 
05) Σοῦσα πόλις. ἀπὸ τῶν (ἐκεῖ πεφυκότων κρίνων ἡ πόλις 

ὠνόμασται. σοῦσα γὰρ τὰ λείρια λέγονται. ἢ ἀπὸ τοῦ ἱππάσιμον 
αὐτὴν εἶναι" σουσίαν γάρ (φασιν) ὑπὸ τῶν Σύρων τὸν ἵππον λέγεσϑαι. 
Ὧρος. 

50) Τριόπιον ἡ ἀπολήγουσα χώρα τῆς Κνίδου" ἀπὸ Τριόπου 

τοῦ πατρὸς ᾿Ερυσίχϑονος. (Ὦδρος.) 
1) Τριφυλία᾽ ἡ ἐν Πελοποννήσῳ ἀπὸ Τριφύλης τῆς Κλυτίου 

μητρός, ἀλλ᾽ οὐκ ἀπὸ Τριφύλου τοῦ “Μυκάονος. Ὧρος. 
8) Ὑπερησία τρῖὶ. ὅ. 258. 
59) «Φάρος .... ὃ δὲ Ὧρος λέγει, ὅτι τῇ Καρίᾳ προσπλεύ- 

σαντος ᾿Αλεξάνδρου ἡ Ἑλένη παρεκάλει Φάρον τινὰ κυβερνήτην 
Κᾶρα τῷ γένει διασῶσαι αὐτὴν εἰς “ακεδαίμονα᾽ καὶ τοῦτον ἀνα- 
λαβόντα αὐτὴν ἀπορριφῆναι εἰς Αἴγυπτον. ἔνϑα ὑπὸ ὄφεως πλη- 

γέντα ἀποθανεῖν. ϑάψασα δὲ αὐτὸν ἀπ᾽’ αὐτοῦ Φάρον ὠνόμασεν. 
Νίδη τῃαΐβ 1686 (]Οββθη ἱπβρθϑαιηῦ τὺ Αὔὑροθη ΒΔΡῸμ, ὑπ Ζὰ 

Θηρῆ πάθῃ, ντὶθ Ὀο γο] ἀ]Π10 0 516 ᾽πὶ οἴπθαι ἮοσΚο περὶ ἐθνικῶν 51πά, 
6 ἤουτθ δῇ 416 ΝΥ ἐπάσηρσοη, τ μοῦ Αὐὸ ἀ16 Ηδαρίαμθ]]6, ΤΟΥ 
8Π|6Ὼ ΒΌΘΙ Μλὶ0 ζτοίβ ἀ6ὺ Αὐβίαμα σορ ϑἴθρῃδηοβ γτὸμ ΒΥΖϑηΣ υὑπὰ 
6 ΘηΩ ἀοο 8 πὶ ΘἰΖθίπθη ΕἜ]]Θὰ ἀ16 Βου σαηρθη 81π4. ἘΠ 1ϑὲ 
ὕ8η2 γϑυϊοσθηθ Μἤδο, ψ ΚΠ 0 ἢ} ΠΟΥ ΟὝΘΥ ἀδ Θ᾽π6 ΚαγΖα Βοιμοσκυηρ 
ἀθβ Εὐγιμο]ορίκου ΒογαυβΖαρτοι θη, ταὶ ϑέθρμαποβ Ζὰ γνϑγρ] ἤθη 
ὉΠ δὺ8 [ἢγ 416 Βοηυίζαμῃρ 468 ΐθρθδῃοβ τὰ αθηαϊπαση ον Ιβοης 
4ὰ ΜΟ]]6η, ΟὨΠΘ οἴπθη (ὐθάβη θη ἀβύϑη, πγ10 ἀοΥ Ὑ ΘΥΆΒΒ6.Γ ἀ6586] 6 ῃ 

Β61ὴ6 ΟἸ6]]ΊΘη. δυιββορσχοι δῦ πα πὶ 6Γ οἰδιοσί. Εἰ ἰδὲ γυο]βδέβησιρ 
ΒυΒΩΟΒΟΙ]ΟΒΒΘη, ἀδίβ ΘΓ 761|8}8 ἀθη ὐΐθρῃδηοθ ΣῈ Ηδπα ρϑποιωσηθῃ 
Πδύ, γ761}} ΕΓ ἀ48 ὙΘΥΚ ἀθββοί θη πἰ6 ουδμηῦ ὑπα νγ81} 510} δυσὶ 

ποὺ οἷπα 6]οβ86 Ὀ61 1ῃτὰ Βηαθῦ, θη ἀ16 ἀθπὶ ϑίθρῃβηοβ ἰτὰ ἀορθη- 
βαὺζ Ζὰ ΟΥΟΒ Ομδγα Κύου βύβομοη ΕΠ ρσοημοιίθη (2. Β. ΟἸξαῦθ δὰ ϑδίσαρο, Ρδαυ- 
βϑηΐαθ Οὐδ. ΡΟΪΥΌΪΟ58) ζοὶρὲ οἄδθυὺ δοἢ ΠῸΣ 80 ταἱῦ ᾿ἤχῃ Ὡ ΘΓ  πβὑϊχητηΐ, νγὶθ 
ἀ16 ἄργισοθη Ο]οββθη 468 Οἀθηυϊπαπι ταῦ ἄθηῃ Θαθ]]6η (4180 οὗνγα 416 808 
ἄδιη ῥητορικόν 5ἰδιητηθηάθῃ (Ἵ]οββθη πὶ ῬΒοΙο8). αρορθη πψὶγὰ ΟΥΟΒ 
ἄρον ὅ0 τηδὶ οἰδιοσὺ ἀπά ββϑια!ομθ σθορΥ ΡΒ ΊΒομθη (]οϑβθθη 468 (- 
ΠΌΪΠ. ΠῚ ΖοΊζοη 416 ΓᾺΡ 1 δὰβ ἄθηῃ ΕὙδριηθηΐθη ὩΒΟΒΥγΘΙΒΡΆγθὴ ΕἸ ρ6ι- 
Βοιϊΐθη υπὰ οπάσηρσοη. Α180 ἰ8ὺ δσὺ γ 8316 ἀ16 δ ὭΖιμ6 Θα6]1]8. 

2, οὕτως ζομῃ]ὺ 4, 4. Σοῦσα ἡ πόλις 48Β ὅ. σοῦσα Ὁ18 λέγονται 
Β8ΔΟ0} χρίνων 4 Β 6110 Αἰδομδῖοβ ΧΙἧΙῚ 818 Εἰ, δὺβ Οτοβ ϑίθρῃ. ὅ88, 1--8 
8. ἀπὸ τριιπα 4Β 9. Ὧρος οτρδηχὺ δὺ8 συ]ρ., να]. ϑίορῃ. 0686, 10 10. τῆς 
μκλύτου 4Β 11. ἀπὸ τοῦ τριτουφύλου Β, μπῇ ϑίορῃ. 688, ὅ 18. 14. προσ- 
πλεύσαντες 4. ΒΕ 11. ϑάψας Β 

Ωι 
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ΑΒΡοΥ ἔγϑ οι, ἀογ ΕἸ ΠΙΟ]ΟρῸΒ 188 ΟΥΟΒ πΙ ΟΕ ΤΠ ἢ Γ ἢ 5ΘΙΠΘΥ Ὀγϑρυηρ- 
Πομθη ἰοβία]ὑ: 68 ἄγ σΚ8η2 Ἀπ θη ΚΑ , ἀδ(8Β ΘΓ, ἄθπη 68 δι} ἀ16 ρυϑιηχηδὐ!- 
ΒΟΒΘὴ ΕὟΑΡΘΗ ΤΟΙ 8116 ΔΠΚΘΙΩ, Βϑιι ὁ] 1608}6 ἐϑνικά πᾶ οτἰβο- 
συ ἸΙΒομθὴ ΑἸράΡθη, τα1ὖ ΥΘΥΒΟΒ ΜΙ ἀθη 6 ΑἸΒΠΘὮΏΠΙΘΠΗ, 
ἴοτύθ] 8586 δ 6. ΕἸ βίδυκ νου κάγζίου Αὐβζὰρ δὰβ ΟΥΟΒ, οὗτνγϑ ψ 16 
61} σΘΟΩΤΑΡΙΒΟΒ-Θ ὙΠ Ο]ΟρΡΊΒΟΙ6Β. ΠΧ  Κοι, ἰαρ ᾿ἢπὶ πίον θη Νϑηιθη 

Οτοβ περὶ ἐθνικῶν γοΥ. 6. ρουηρσο ὕταΐδηρ ἀ6Υ τηϑἰϑέθη Ογοϑ- ]Οβ56Ὲ 
οΥΚΙ σὺ 510} 80. θη γνο] ]βίβπάιρσοη Ταχὺ Ὀοπαίζέο θρηδηοβ ὑπὰ ἰδ 
ἀἄδγπι 861 08ὺ [ἴῃ ΒΘΙΠΘΙ σορθοην γι θη Ὑ ου Κάσσαπρ ΟἿΣ ΓΘΙΟΒΘΙ 815 485 
ΕΒ γτλοΙορΊΚοα. Ζυρ οι ογκὶᾶγὺ 810} 80, ἀδίβ πιοαῦ βο] θη θ᾽ μθ νοῃ 
ΟΥοβ Ῥομυΐχσία Ου61}10 οὶ ὐβθρῃδηοβ ἴῃ ἀἰγοκίου Βθάθ, τὰ Εγ- 
ἸΠΟΪΟΘΊΚΟΙ 10 πα Ιγοκίου οἰμρο γὺ πιστὰ. Αὐϑ ΟΥΟΒ ϑβύδιησην 6] 
ΘίοΡΏ8ΠῸ8 ποῦ ΠΣ 81105, ψγὰ8 δυΐ 416 βοβο θη δὰ ΑΡοΟ]]ΟΠ05 ἀπά 
Πυκορῆσχοι Ζυγοῦ, ΒΟΠάΘυμ δ ἢ 8116 βοβο θη Ζὰ ΚΑΙ ΠΟ ΠΟ5 
ἈΠ Ὑγϑηϊϑέθηβ θη Ηδυρίξθι] ἀΘΥ ϑομ θη σὰ ΗοτηΘΟΓ. 

ΘΟΒΎΘΙΟΙ ᾿ϑύὺ 16 Θομθιάθηρ ἴῃ ἄθπι ΕἸ γτλΟ]ορΊΚουΩ. Β6ὶ ἄθῃ 
ΘΟΒΟ]Π]Θη Ζὰ ΑΡΟ]]ΟηΪοΒ, υκορἤτου, ΝΙΚαπάθσ, ἄθια Ῥογιθχούθη Ὀ]ο- 

ΠΥ̓́ΒΙΟΒ ΠΑ ΥΟΥ 8116π| ζΖὰ ΗοΠΙΘΓ Ὀ]6ὶ δῦ οἷπμθ ζϑυ 888 ΓΠΠΒΙ ΒΟΥ 1. 1) 

ἴῃ υἱϑίθη ΕἜΠ]Θη Β1ΠΕΠΕΠΠ[; ἀα δίθρμαδμποβ.υ ὅο υἱτὰ 2. Β. ἀ16ὸ 6]οββο Κά- 

ναστρα᾿ ἀχρωτήριον τῆς ([6}Ὁὺ ΒΒ) Παλλήνης ποῦ 8δὰ8 ΟΥΟΒ 
Βύδιητηθη, 60}α Αθρῃδη08 ππΐθυ ἄθιῃ τἹἱοβύαοηῃ θη Κάναστρον 
οὐὐϊοτέ Σοφοχλῆς δὲ ὑπομνηματίξων τὰ ᾿Αργοναυτικά. Καναστραῖον, 
φησί, ἀκρωτήριον τῆς Παλλήνης, ποροροη Οοά. 1,8υγ. ἀθ8 Αρο]]ο οΒ 
96,6 Κάναστρα δὲ ἀκρωτήριον τῆς Παλλήνης Ὀϊοίοί. {πὲ- 

σοκοηγὺ Καπη ἀ16 ΟἼ]οβθθ Περκώτη᾽" ἐστὶ δὲ πόλις Τροίας καὶ Περκώ- 
σιος ὁ πολίτης πΙομὺ ἀϊτοκὺ δὺ8 ἄθῃ ἀρο]]οη!οβ- ϑοΒ ] 16 βύδιμχηθῃ, 

ΒΟΠΟΘΙ δῦ σὸπ ΟΥΟΒ 88 ἀθπὶ 15 Ἃἀ6Γ (Ἴ]οββ ᾿“βαρνίδα Ὀοπαύζίθῃ 
ΘΘΒΟ]οὴ 468 ΘΟΡΒΟΚΙ68. ΒουβαΒρθο!]ἀοῦ (γρ]. οὔθ 5. 818 υπὰ 48). 

Β6Ὶ Νάπιθι, σγϑιίοηθ ἴῃ ἀθη σὑόπὶ Ὑ ΘΥΆΒΒΟΥ 468 ΕἸ γτη0]. σϑηαίη. 
Ὀεπαϊχίθῃ. Ηδαρίαμθ}]6 5) πιομῦ σουκοχωτηθη, ἰϑὺ ἀϊ6 Εἰηὐβοβοιἀπηρ ἴῃ 
ἄογ Βορδϑὶ Ἰοὺ χὰ {Ὰ]16η. Ὑθπη ΙΓ 2. Β. ἴῃ 6]οβθο ᾿ἥρετάν ῬὨ1]1ο- 
βέθρῃδηοβ οἰδοσὺ ἤπάθη πὰ 510 τηἱῦ ΔΘΥ 8ΙΟΠΘΥ ἀθῖι ΟΥΟΒ σϑηδτιίρθῃ 
6Ἴ]οβθα “ατῷος γουρ θιομοη, οάδὺ ΟἼ]οββα Εἰνατία ταῦ 46. δ θῃ Ά}}8 
-- Ὁ... .-..-  .--. ο.ὕ.... 

1) Εν Βυοββίβθοῃ 4 Κουηπιῦ δυΐδοτάοιη Μοίμβοάϊοβ, ἐᾶν ἀδ8 ζβηζο Ὑ οὐκ 

Ἐρδρβγοαϊοβ υπὰ ϑϑθυκοβ, βονὶθ ἐὰν 4110 ἱπ Ιτοῦ ΟΥΒορταρ δ ὉΠΒΙΟΒΘΥΘΩ 
Νϑσλθα ΟΒΟΙΤΟΌΟΒΚΟΒ (πὰ ΟΥΟ8) περὶ ὀρϑογραφίας ἴῃ ΕὟἾΑΡΘ. 

2) Βοδομύθηβνοσγι 1ϑὺ υἹϑ]] θοῦ δυο} ἀδὺ ὐρυϑοῃρθῦσδθοι θοὲὶ ϑίθρηβποι 

5. Β. 611,21 Περκώτη καὶ Παλαιπερκώτη᾽ πόλις Τρωάδος" ὁ πολίτης Περ- 
κώσιος, καὶ τοῦ Παλαιπερκώτη τὸ ἐθνικὸν Παλαιπερκώσιος. Μϑδῃ γρὶ]. ἴῃ ἀθπ 

φυθγοὺ δορί τίθη ΟΥῸΒ - ΕἸαχταθηΐθη ὁ πολίτης Ταυίτης, ὁ πολίτης ἀστός, ὁ 
οἰκήτωρ Νικιώτης, ὁ νησιώτης “ωρίτης. ΟΥΟΒ πΘοδΒοὶῦ ἀ16 Ὑγ͵οσίοθ. 
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οὔθ ΒΒ ΘΒΟΒ ΓΙ ΘΌΘπθα Θ]οβθα Εἰλενία, 80. ἰδὲ οἷπ Ζυθιθὶ ἅθοιμδυρὶ 
ἰοῦ πιῦροθ. Αὐοὴ ἀϊθ 'ἴπὰ Θ]οββο ᾿ἰνατία Ὀδηαΐχία Θυ6}16 ἀρὲ 
ΟΥοθ ἰϑὺ βοίοτύ Κϑῃηλ]οὴ, 500814 ΜΙΓ αἴθ ὑηΐθῃ δαΒ ΘΟ ΒΠΊΘθ6Π6 
α]οββθ Βουκχεραΐς (οὕτως Θέων ἐν τῷ ὑπομνήματι τοῦ α΄ Αἰτίου 
Καλλιμάχου. οὕτω καὶ Σερῆνος ἐν τῇ ἐπιτομῇ τῶν Φίλωνος περὶ 

πόλεων, Πολύϊδον λέγων τὸν λαβόντα τὸν χρησμόν) γοτρ]οΙ ῃθη, υπὰ 

Ἐγ.168 ἀε8 Κα] τηδοθμοβ δ δὺ 510} ταῦ ΠΟΟΒ ργδίδοσοσ ΥΥ̓ ΔΕ ΥΒΟ ἢ 6! ]16}- 
Κοὶῥ, 418 γάμον, ἄθῃ Αἰὐα Ζανγθιβθῃ. 1) ΘΙ ΟΣ Βιομοσὺ Ὧπ8 6]ο886 Βου- 
κεραΐς ἀλγοι ἀ88 ΟἸϊαὺ δὰ8 ϑὅϑιθῃοβ (ῬἈ1]0η) ἀ16 Ο]οββο ᾿“ρσινόη᾽ 
πόλις ἐν Συρίᾳ ἐπὶ βουνῷ κειμένη" ἐπὶ δὲ τοῦ βουνοῦ πηγὰς ἐξε- 

ρεύγεσϑαι πλείονας καὶ ποταμοὺς γίνεσθαι μεγάλους, ἀφ᾽ ὧν ἡ 
πόλις ὠνόμασται. ἄρσαι γὰρ τὸ ποτίσαι, ἀφ᾽ οὗ καὶ ἄρσην ὃ τὴν 
γυναῖκα ποτίζων ἔν τῇ σπορᾷ. οὕτως Σερῆνος ἐν τῇ ἐπιτομῇ τῶν 

Φίλωνος. 3) 

Απ 8πάρθγθη θη δηὐβομοιάθὺ 416 Αὐὸ ἀθβ ΟἸΐαίβ: ἀδὺ Ὑ6:- 
ἔλβϑοι. 468 Εἰὐγιμοὶ. σϑηαιη. οἷὐοσὺ 416 Κοχημηθηΐασο οὔποθ Ὑ γβιοὶ 
ἀ16 Ὑογίαδββου. Ζὰ δυι ὑΐθ]η, ΒΙΟΠΘΥ ΟΠΠΘ 816} ὥθρου 816 ἃδουμῃδαρὲ 66 
ἀδηκθη σὰ τηϑόμθῃ: τὸ ὑπόμνημα τῶν ᾿Αργοναυτικῶν ΟὟΕΘΥ μὰ 

ΒΟ] ολ 1 ᾿“πολλώνιος, ΟΥἴοβΒ ἀαρορθθ Σοφοκλῆς ἐν ὑπομνήματι 
τῶν ᾿“ργοναυτικῶν, Σεξτίων ἐν ὑπομνήματι “υκόφρονος. Ὗοι 
ΨΟΣΏΒΘΙΘΙη ΜΘΙΔΘῚ ΨἘΓ ἀδΠ6Γ ρσοποὶρὺ Γγ [ῃπ 416 Ἴ]οββο ᾿ΐρόη πὶὶ 
ἸΉΓΘΙ 8]] γα ηρ 8. ἀποηὐῤγἰβα θη ΘῈ 6]]θηδηραθα οὕτως εὗρον ἐν ἀνεχι- 

γράφῳ (ἀνεπιγρ Α͂. ἴομ1}ὺ Β) τῶν πρῶ ἴΏ ΑΠΒρσοἢῆ Ζὰ ΠΘὮΠΙΘΗ 

(τουτα οι τῆς πρώτης Μέσχης “Ηρακλείδου). ΑΥΟῺ ἀ16 δ 6] υηᾷ 

ἄογ ΟἼ]Ἰοββθ (πϑοὰ ρουρα ᾿Αροῦν δὺβ ΟΥ̓ομ υπὰ νοῦ ᾿“ροτρεύς 88 

1) Δύο ἀϊ6 ΟἹ. Ἄρειος πάγος (ΚαΑ)11πι. ΕὟὙ. 449) νιγὰ ἄθτὰ ΟΥΟῸΒ ροῃδγαῃ, 
νοὶ. ἀὰ8 Εταριηθηῦ 86 Κρόνιος λόφος. ὕΠππιϊ  ο ] αΥ στόοσζαὺβ σοῦ δἷπθ ΟἸοθϑῈ 

Ἄρειος, ΜΘΙΟΒ6 ἅτ Οτοὸβ Ὀδζθυρὺ δύ (ἄγ ΟΥομ ραίβι 816 πίοδὺ ἴτὰ χουηρείθη)ν 
ἀϊοὸ Εγκιᾶγυησ ἀθθ Νβηγθηβ ἀθβ ῬΒΙ]ΟΒορθη ΜὙᾺΣ Ὸ8] Ὀ61 ἀδγ Βθβρσθοβυηῃᾷ 
ἀ658 Αἀ)οκίύϊναμι Ἄρειος ταῦ οἱπρσοβοομίθη. Βοὶ ἀδ]θρθημοὶῦ 8βθὶ 68. ρμϑβίδιοί, δυΐ 
οἴη πθυ68 ΖΟυρη18 [γ ἀ16 Αἴτιὰ σὰ νϑγθῖϑθη. ΠῸΣ [ϑὺγ. 67, 26 (ΒΙ δἰ 68 οἀδογ 69) 

οηὐα]Ὁ οἰπθὰ Κυγζοη Τγακίαυ ἅδοσ ἀ16 ἐγκλιτικά ἴῃ Β6Ὦγ οἱζϑηδγίρον Αὐδπδλὶ, 
͵764ε8 Ὑοτὺ 1ϑὺ ἀυγο οἱηθη οΥΒ δὰ8Β Ηοχλοσ, Ἠθβιοὰ οὐθσγ ἀπάογε Ὠιομίοσ θ6- 
Ἰερί; 80 ἐσμὲν (υπὰ οΥ̓́ΘΩΌΔΥ ἀσο ἐμὲν) ἀυτοῖ ἀ16 οτίο γρῆές ἐμὲν κορεησ 
δ᾽ οὐκ αἴτιος καλλιμάχου (νρὶ. Ετ. 294. πυοκαπηΐξ ἰδὲ τσ ἀογ ΕἿΣ τισὶ 88- 

μοί γί Βεὶθρς ὥς τισι Λυτρόβιος κεχαρισμένος ἀνζτίος ἔλθῃ) ἐφ Οοά.). Δυξ 

Ηοιμθυ βέδιημλθῃ ΜΒ] μή τινος ἀϑανάτοιο θεῶν μήνιμα γένωμαι (νᾳὶ. Π. 32, 868 
Οἀἁ. 11, 18) υμπμὰ ἀλλά πῃ ἐν μεγάροις (τὶ. Π. δ, 1938, ἔγο: 10 δ ΟὮ 8]8 Βοἰ οί 

ἄν ποὺ οἰδιοσί). 

2) ΥΩ. ϑύθρμαμποβ 38, 17 ᾿4ϑῆναι᾽ πόλεις κατὰ μὲν Ὧρον πέντε, κατὰ δὲ 
Φίώωνα ἔξ. Ἐπ [ο]χὺ οἷπθ Ῥοϊθυηκ σοζθη ῬΕΣΥΒΊΟΒΟΒ. 
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Βογοάϊδῃ περὶ παϑῶν) βΒρτγιοδύ Βιουῦγ, Μδη συϑυρ ϑιομθ ἀϊ6 ἀμ η]10 06 
ϑίθ ὰηρ ἀον Ο]οββθη 24---20 υπὰ 48 ἴπ Ῥγοβροδύδοια. 

ΒυγομδῸΒ 8 4678 81π64 416 το ἄθπὶ Υ ΘΥἴΆΒΒΟΣ ἀ68 Εἰ ὕγχηο]. τηδρη 

ἷζυροΐάρίομ σοορΥθΡ  βομθη Βοιπθυκυηρθη. 516 βυπητηθη πὶ ἀογ Βαρθὶ . 
γνοτὺ ἐν Υογῦ σὰ ἄδθπι Τοχὺ ἀθ8 ϑίθρμϑβποβ πὰ βίϑιμσηθη 1π ἸΏΥΘΙῚ 

Ηδαρί 61} Φυγθι6}105 δὺ8β ἀἸθβθῖα: ἀ16 Ὀθπαὐχζίο ΗδΗἀΒΟΒΥ 8 ΠῸΓ 
ὙΥΘΏΙΩ ΓΘΊΟΒΟΣ 818 6 Αὐομθίγριβ ἈΠΒΟΓΟΥ νου κυγζίθη Ηδη βου θη. 

10} Βα] δ 68 ΕἿΣ ὑπυχαρβηρΊ ἢ, ἀῦγοῃ ἀθα Αθάγαοκ ἀθὺ σοὶ ρθο- 
τδρΒΊΒοθθη (Ἵ]ΟΒβθὴ οἷπθ8 Κυσζθῃ Βυοβίδθθη ἄθῃ Βϑυγθὶβ ΒΙΘΥΗΙ 
ὑπὰ ΖΌΡΊΘΙΟἢ οἷπθ ῬΙΌΡΘ ἄδγομ Ζὰ φθῦθη, Ὑ]16}161] ὙΠῚ οὗνγα ἄθχη 
Οτοβ- Εἰχοοσρὺ Ζυβοῦγοιθοη αὔὐγίοη: δὰ8 ΟΥῸ85. πη θη βύδιωσηθῃ: 

1) Βαβυλών" πόλις ᾿“σσυρίας. ἣν Σεμίραμις ἐτείχισε τῷ περι- 
βοήτῳ τείχει. εἴρηται δὲ ἀπὸ Βήλου, ὃς κτίσας αὐτὴν ἀπ᾽ αὖὐ- 
τοῦ προσηγόρευσε' βὰλ γὰρ καλεῖται τῇ Σύρων φωνῇ ὃ τῇ Ἑλλη- 
νίδι βηλός. δοκεῖ δέ μοι βηλών καὶ ἐν διπλασιασμῷ βαβηλών καὶ 

Βαβυλών κατὰ τροπὴν τοῦ ἢ εἰς τυ, ὡς ἁλμηρός ἁλμυρός καὶ τηρῶ 
τηρὺς καὶ τυρός, τὸ εἰς φυλακὴν (καὶ τήρησιν γάλα. 

Ἐ2) Βαῖαι" αἱ ἐν ᾿Ιταλίᾳ ἀπὸ Βαίου τοῦ Ὀδυσσέως κυβερνήτου 
ἐχλήϑησαν τελευτήσαντος κατὰ τὴν ἴδορνιν τῆς Ἰταλίας. 

8) Βαρδίνης" ποταμός" εἴρηται παρὰ τὸ βαρείας καὶ ἐπαχϑεὶς 

ἔχειν δίνας, βαρυδίνης τις ὦν. 

4) Βεβαία' πηγὴ οὕτως καλουμένη ἐν Εὐβοίᾳ' ἐτυμολογεῖ δὲ 
Τεῦκρος ὅτι, φησὶ, τῶν ἐν τῇ νήσῳ ποτὲ ὑδάτων ἐκλιπόντων καὶ 
ποταμῶν καὶ πηγῶν μόνη αὕτη ὁμοίως διέμεινεν πολύυδρος. παρὰ 
τὸ βέβαιον οὖν καὶ ἀνελλιπές Βεβαία εἴρηται. 

5) Βέροια᾽ πόλις Μακεδόνων, ἥν φασιν ἀπὸ Φέρητός τινος 

χτισϑεῖσαν, Φέροια καὶ Βέροια κατὰ Μακεδόνας τροπῇ τοῦ ᾧ εἰς β. 

6) Βεστῖνοι" ἔϑνος ἐν ᾿Ιταλίᾳφ᾽ ὠνόμασται δὲ ἀπὸ τοῦ ϑηριώδη 
εἷναι᾽ βέστια γὰρ τὰ ϑηρία κατὰ τὴν τῶν Ῥωμαίων διάλεκτον. 

)ὴ Βίβλινος οἶνος οἷον ὕδωρ δὲ πίνει, τὸν δὲ Βίέβλινον 
στυγεῖς“ (ΕὙ. ἰγαρ. δά. 149 Ν). ἀπὸ τῆς Βιβλίνης οὕτω καλουμένης 
Θρακίας ἀμπέλου, ἥτις διὰ τὸ εὔοινος εἷναι καὶ ἐν Ἑλλάδι μετε- 
τέθϑη καὶ ἐν Σικελίᾳ ὑπὸ Πόλλιδος τοῦ Συρακουσίων τυράννου. 
ἔνϑεν αὐτήν τινες καὶ Πόλλιον καλοῦσιν ᾿Επίχαρμος δὲ ἀπὸ Βιβλί- 

νων ὀρῶν τῆς Θράκης, ἔνϑα φύεται. λελέχϑαι αὐτὴν οἴεται. Σῆμος 

1. ἀσσυρίων Α ἔκτισε καὶ ἐτείχισε Β 8. βὰλ)] καλὰ 48 1---8. ΕΟΥ δὰ8 ϑοχίϊοη 8]8 
88 ἄθῃ σόοτὴ Εὐγτ]οσοβ Ὀσπαὐζίθῃ ΒΟ ΒΟ]ΘῺ Ζὰ ωΥκ. 694. 8. ἐκλήθησαν [61 Β ἀόρ- 

νην 4ΑΒ 16. κεισϑεῖσα 4 φέροια καὶ κατὰ ακ. τρ. τοῦ φ εἰς β φέροια καὶ βέ- 
ροια Α 11. Βεστῖνος Α 19---828, 4. Υμὶ. ΟοβοΚοη ἄς δίορῃ. ΒνΖ. ρ. 16. Οτοβ 
88 ἀθπὶ ποοὶ γο]]οίδιιάϊσοη Αὐμοηδὶοβ ([ 81 Α); δὺϑ8 Οτοβ ϑίορμϑμῃοβ 168, 10 
19. οἷον ἴο] Β 20. τῆς 6} Α 91. εὔοινος Β εὔϑυνος Α 22 τοῦ σικυ- 
ὠνίου τυρ. 48 28. ἔνϑεν) ὅϑεν Β 24-- 828, 4. Σῆμος Ὀ1ϊ8 Βίμβλινον ἴθ} Β 
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ὃὲ ἐν τῷ ς΄ τῆς 4ηλιάδος ἐν Νάξῳ φησὶν ποταμὸν Βιβλίνην, ἀφ᾽ 
οὗ καλεῖσθαι οἶνον Βίβλινον διὰ τὰς παραπεφυκυίας ἀμπέλους. διὰ 
ὃὲ τοῦ μα γράφει τὸν ποταμὸν Βιμβλίνην καὶ τὸν Νάξιον οἶνον 
διὰ τοῦ μ Βίμβλινον. 

8) Βόλινον᾽ κώμη τις τῆς ᾿“χαίας πλησίον Πατρῶν καὶ τοῦ 

καλουμένου ΖΙρεπάνου. εἴρηται δὲ ὅτι νύμφη τις διωκομένη ὑπὸ 
᾿Απόλλωνος ἐρῶντος κατὰ τοῦδε τοῦ τόπου μέλλουσα ἀγρεύεσϑαι ἐρ- 

ρίψεν ἑαυτὴν εἰς ϑάλασσαν. ὃ δὲ ϑεὸς τὸ χωρίον ἀπὸ τῆς βολῆς 

τῆς νύμφης, ὅτι ἔβαλεν ἑαυτὴν εἰς ϑάλασσαν, Βόλινον προσεῖπεν. 
9) Βόττιοι᾽ ἔϑνος Μακεδονίας καὶ Βοττιανὴ ἡ χώρα" εἴρηται 

ἡ χώρα ἀπὸ τῶν βοτῶν, ὅτι πολυϑρέμματός ἐστι, καὶ τὸ ἔϑνος 
ζ(ὡσαύτως». ἢ παρὰ τὸ βοτόν βοτιανή καὶ πλεονασμῷ τοῦ τ Βοτ- 

τιανή. ἢ ἀπὸ Βόττονος τοῦ ἡγησαμένου τῆς ἐχεῖσε ἀποικίας. 
10) Βούβασις" κώμη τῆς Αἰγύπτου, καὶ ϑεός. εἴρηται δὲ ὅτι 

ἡ ̓ Ιὼ ἡ Ἰνάχου εἰς βοῦν μεταβληϑεῖσα καὶ μετὰ τὴν διὰ γῆς τε καὶ 

ϑαλάσσης πλάνην εἰς “Αἴγυπτον παραγενομένη ἐπιβᾶσά τε βραχώ- 

δους τόπου τοῦ Νείλου τῶν χηλῶν ἴχνη τῷ πηλῷ ἐνεχάραξεν. ὁ δὲ 
τῆς χώρας βασιλεὺς ἑωρακὼς τὸ μὲν τῆς ἐμπροσθϑίας χηλῆς τῷ εἰ 
στοιχείῳ ἐμφερές, τὸ δὲ τῆς ὀπισϑίας τῷ ὦ Εἰὼ τὴν βοῦν ὠνόμα- 
σεν, τὴν δὲ κώμην, ἐν ἧ τοῦτο ἐγένετο, Βούβασιν προσηγόρευσεν ἀπὸ 
τῆς βοὸς βάσεως, ὥστε κατὰ τοῦτον τὸν λόγον καὶ διὰ τῆς εἰ 

διφϑόγγου δεῖ γράφεσϑαι τὸ ὄνομα Εἰώ" ὃ μέντοι Ἡρῳδιανός 

φησι (ῦτι» διὰ τοῦ : δεῖ γράφεσϑαι παρὰ τὸ ἰἕναι σχηματίζων, ὅτι 
πολλὴν, φησὶν, ἐπῆλϑε γῆν. 

ἘΠ1) Βούδειον᾽" πόλις Θεσσαλίας, οἱ δὲ Ἠπείρου. 
12) Βουϑόη᾽ πόλις Ἰλλυρίδος. εἴρηται δέ, ὅτι Κάδμος ἐπὶ βοῶν 

ξεύγους ἐκ Θηβῶν ταχέως εἰς Ἰλλυριοὺς παραγενόμενος ἔκτισε πόλιν 

καὶ ἀπὸ τῶν βοῶν καὶ τοῦ ϑοῶς φυγεῖν Βουϑόην αὐτὴν ὠνόμασεν. 
ἢ ἀπὸ τῆς Βουτοῦς βουτόη καὶ Βουϑόη ὠνομάσϑη. 

18) Βούϑοια᾽ πόλις τῆς Ἰλλυρίδος. Σοφοκλῆς (τὶ. ΕἸ. 1024 Ν") 
οἷον........- οοὔνομα κλειτῇ Βουϑοίῃ 4ρίλωνος ἐπὶ προχόῃσιν 

ἐνάσϑη“. εἴρηται ἀπὸ τοῦ βοηϑὸν γενέσθαι τοῖς ᾿Ιλλυριοῖς τὸν 

Κάδμον ἔποικον γενόμενον. ἢ ἀπὸ τοῦ ἐπὶ ξεύγους βοῶν ὀχούμενον 

κατὰ τὸ πυϑόχρηστον εἰς τὴν Ἰλλυρίδα παραγενέσϑαι. 

1. τῆς ἱλιάδος Α ὅ. Βώλινον Α 8. τὸ χωρίον 681 Β 9. εἰς ϑα- 
λασσαν ἴομ]ῦ Β. 16 ϑδδρθ ΨΟᾺ] πδοὴ ΒΒΐδη, νΩ]. δίθρῃ. 174, 14 10. Βόττιον 
ΑΒ εἴρηται ἡ χ. ἴθ }0 Β 11. ἀπὸ τῶν βοτανῶν Β 12. Ὑ]Ἱ6]]61οῦ παρὰ τὸ βο- 
τάνη βοτιανή 16. θάλασσαν Α ἐπιβάστε 44, τε ἴ6}}0 ΒΒ 10.117. βροχϑώδους (- δον) 
4Β νπτνειοῦ ΑΒ γοτῦ. ὅγ]0. 19. Εἰὼ)] ἰὼ 4ΑΒ 238. δεῖ ἴ6}ὺ Β σχηματίζει Β 
24. φησὶν ἴ6}}08 ἦλθε ΒΒ 26. Βούδιον 4 αὶ 21. ἰλλυρικοὺς (ΑΒ 238. ἀπὸ τοῦ βοῶν 
Β 229. ἀπὸ τοῦ βούτου 48 γοτΌ. αὺ8 βίθρῃ. Ε.. Βομυπνασίζ. Ὁ161]0 ΡΒΣ]ΟΣ, δὰ5 
Οτοβ ϑίορῃ. 180.:19 80. σοφοκλῆς οἷον ὀνομακλεῖ βουϑούη (-ϑόῃ Β) 48 νοτῦ. 
Ε. βομνασίς. 6116 βορβθόκίοθβ σὰ Αρο]]οη. ΙΥ̓ δ16 84. τὸν πυϑόχρηστον 

2 

0 φΦ9 
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14) Βούκαια᾽ πόλις Φωχίδος ἐν τῷ Παρνασσῷ᾽ ὠνομάσϑη δὲ 
ὅτι ποτὲ Δευκαλίων καὶ Πύρρα τὸν κατακλυσμὸν φεύγοντες παρ᾽ αὐτοῖς 
διεσώϑησαν᾽ ......«νν νος καὶ σημεῖον τοῦτο᾽ κατ᾽ ἐνιαυτὸν πυρὰν 
ἀνάπτοντες μεγάλην βοῦν ἐπελαύνουσιν αὐτῇ ἐπιβοῶντες .,ἔρπε βοῦς 

κατὰ τὰ πάτρια“ καὶ κατακαίουσιν αὐτήν. ἀπὸ γοῦν τοῦ καίειν τὴν 

βοῦν Βούκαια καὶ Βουκαεῖς λέγεται. 
15) Βουκεραΐς" κρήνη ἐν Πλαταιαῖς, ἥτις ὠνομάσϑη, ὅτι Πόλυ- 

βος ἐξ "Ἄργους ἐπέκτισεν Πλαταιὰς μετὰ τὸν ἐπὶ “ευκαλίωνος κατα- 

κλυσμὸν βοὸς αὐτοῦ ἡγουμένης κατὰ χρησμόν, ὥς ποτε Κάδμου ἣν 
10 ἐκεῖσε κατακλιϑεῖσαν τῷ κέρατι πατάξαι τὴν γῆν καὶ κρήνην ἀνα- 

φανῆναι. ἣν ἀπὸ τοῦ κέρατος τῆς βοὸς Βουκεραΐδα καλεῖσϑαι. 
οὕτως Θέων ἐν τῷ ὑπομνήματι τοῦ α΄ Αἰτίου Καλλιμάχου. οὕτω 
καὶ Σερῆνος ἐν τῇ ἐπιτομῇ τῶν Φίλωνος περὶ πόλεων, Πολύϊδον 
λέγων τὸν λαβόντα τὸν χρησμόν. 

1ὅ 16) Βουπράσιον᾽ τόπος οὕτω καλούμενος. 
11) Βούτρωτος ἢ Βούϑρωτος᾽ πόλις τῆς Ἠπείρου, ὥς φησι Τεῦ- 

κρος ὁ Κυξικηνός. ὅτι “Ἑλένου ἐκ τῆς πατρίδος εἰς τὴν "Ἤπειρον 
παραγενομένου ϑύοντός τε ἐπιβατήρια ἧἣ βοῦς οὐ καιρίαν λαβοῦσα 

τομὴν φεύγει, καὶ κόλπον τινὰ τῆς ᾿Ηπείρου διανηξαμένη εἰς γῆν 
ἐξέρχεται καὶ καταπεσοῦσα ἀπέθανεν. ὁ δὲ Ἕλενος συμβόλῳ ϑείῳ 
χρησάμενος κτίζει πόλιν καὶ ἀπὸ τοῦ συμβάντος Βούτρωτον αὐτὴν 

ὠνόμασεν. 

18) Βρεντίσιον᾽ χώρα τῆς ᾿Ιταλίας. εἴρηται δὲ οὕτως ὅτι (δύο 
λιμένας ἔχει κέρασιν ἐλάφου παραπλησίους" βρένδον δὲ καλοῦσι τὸν 

δ ἔλαφον Μεσσάπιοι. 

10) Βρεττανοί᾽ ἔϑνος᾽ ἀπὸ Κελτοῦς τῆς Βρεττάνου ϑυγατρός. 

Ἐ20) Βύβλος" πόλις Φοινίκης ἀρχαιοτάτη. εἴρηται δέ, ὅτι τὰ ἐν 

αὐτῇ τιϑέμενα βιβλία ἄσηπτα διαφυλάττεται" οἵ δέ φασιν ὅτι Ἶσις 
ἀπὸ τῆς Αἰγύπτου παραγενομένη κλαίουσά τε τὸν Ὄσιριν τὸ διά- 

80 δημα τῆς κεφαλῆς ἐχεῖσε ἀπέθετο βύβλινον ὑπάρχον, ἀπὸ τῆς ἐν 
τῷ Νείλῳ φυομένης βύβλου ἐν ἕλεσιν. Διονύσιος, οἷον .. Βύβλον 
τ᾽ ἀγχίαλον καὶ Σιδῶν᾽ ἀνθεμόεσσαν“ (Ὠτοη. Ῥογίορ. 912). 

21) Βωμύκας᾽ οὕτως πρότερον ἐκαλεῖτο ὁ Εὐρώτας᾽ εἴρηται δὲ 
παρὰ τὸ βοὸς μυκηϑμὸν παραπλήσιον ἔχειν. 

88 22) Βώτιον᾽ χωρίον περὶ τὸ Ἴλιον, εἰς ὃ καταχϑεὶς ὁ ᾽4γα- 

οι 

2 Φ 

48 Οτοβ τηϑυκὺ πἹοδύ, ἀδίβ ΟΓ δὺβ δῃάθσοσ 606]10 δον ἀΐθβοὶθο ϑίδαξ Ὀθ- 
τιοδύοε. 8. Ομ [ἄοκο 4 Β ὅ. γοῦν] οὖν Α 9. ὥς] καὶ 4 
11. τῆς κέρατος 48 12---14, οὕτω Ὁ18 χρησμόν ἴθ} Β 21. συμβούλω Β 
γρὶ. αυὰ. 118, 88. --- ϑίορμϑμποβ 181, ὅ οἰὐογὺ ΤΘΌΚΤΟΒ ἴπὰ ἀϊτοκίοσς Εθάθ. 
23. Βρεντήσιον 48 26. τοὺς βρεττάνου ΑΒ 27. δὲ [681 Α 28. 29. ἴσης 
ενν παραγεναμένης 4 81. ἐν ἕλεσι Διονύσιος] ἐν ἀσπίδι ἡσίοδος 4, ἴδ] Β 
82. ϑίορῃ. 188, 12 οἱὐχοχὺ ἰὴ ἀϊγοκίος Εθαβ. 88. δὲ ἔθ! 4 
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μέμνων ἐπεβώσατο τὴν "ἄρτεμιν εὐμενῆ αὐτῷ γενέσϑαι πλέοντι. καὶ 
ὠνομάσϑη οὕτως ἀπὸ τῆς αἰτίας ταύτης Βώτιον. 

Η]ογζὰ Κοιηταῦ ΠΟΘΟΒ οἷπο α]οββα Βουχέτιον, ἀδγοη ΥΥ οΥὐἰ]δαΐ ΜῚΓ 

πἰοιῦ Κοημθη, 48. 416 γογίθ 468 ΟΥΟΒ 'π 410 468 ῥητορικόν (--Ξ ὅδυ!- 
ἀδ8 υπὰ Εν... ΗδΥΡΟΚτ.) ΒΙ ΘΙ σου οι ὑθὺ 8154: βύγιομῦ τηδπ α16 Αἢ- 
σϑθθη ἀ685 Ἰοὐχίογθη, 80 Ὀ]οὺ 818 θα Βουχέτιον, ΒοΙοΒῦ Ἃ6Γ 
βαρ σὸπ [οἷο (πιο στοὰ ΤΆΘΠ,18), ΘΒ α 10 416 ΑΠρΆΡα ἀρ ὺ Θα61]6 
ἢπ ἄρῃ γοτγίθη μέμνηται δὲ τοῦ ἐθνικοῦ Καλλίμαχος οἷον ..ἐξ ἁλὸς 
οὐ ἡ δίκην ἀνέρα Βουχέτιον ἕλκειν" (ΕἾ. 156). 

Βεροΐθη 51πὰ ἴῃ ἄθπὶ βορθῃδηπύθηῃ Μαρπῦτη 8118 θρδηοβ ζυ- 
σοϊάρι: 

192, 4 Βαιαί: τὸ ἐθνικὸν Βαιάτης (- ϑίορῃ. 158, 15). 
199, 40 Βλέμμυες" ἔϑνος βαρβαρικὸν Διβύης" ἀπὸ Βλέμμυος 

ἑνὸς τῶν 4Ζ]ηριάδου τριῶν ὑποστρατηγῶν. εἰσὶ δὲ Ὀρόντης καὶ 
Ὀρουάδης καὶ Βλέμμυς (ΞΞΞ ϑέορῃ. 112, 1). 

206, ὅ Βόττεια᾽ πόλις Μακεδονίας" καὶ διὰ τοῦ ε ψιλοῦ Βοτ- 

τέα. τούτου τὸ ἐθνικὸν Βοττεάτης, τὸ ὃὲ ἐθνικὸν τοῦ Βόττεια διὰ 

τοῦ ἴ, ὡς Στράβων ἐν ζ΄. καλεῖται δὲ ἀπὸ Βόττωνος Κρητὸς ἡ πό- 
λις. οἵ οἰχοῦντες Βοττιαῖοι. καὶ Βοττικὴ ἡ Χαλκιδικὴ γῆ. καὶ ϑη- 
λυκῶς λέγεται Βοττιαιίς. καὶ Βοττιαϊκή χτητικόν (61 61 ϑορἈι., 
ΔΌΘΙ ΠΔΘΟῚ ἄθιῃ ΟἸΐαὺ ὑπὰ ἀδὺ Απ]αρο 5. ΠΥ δὰ8 18 1η). 

206, 81 Βούβαστος" πόλις Αἰγύπτου. καὶ Βουβαστῖτις (ὴν πο- 

λῖτις (πόλις Οοἀά.). τὸ ἐθνικὸν Βουβαστίτης (ἀὺ8 ϑδίορῃ. 1179, 17). 
201, 2 Βουβών᾽' πόλις Λυκίας. ἀπὸ Βουβῶνος λῃστοῦ. ὃ πο- 

λίτης Βουβώνιος ὥφειλεν εἷναι. ἀλλ᾽ ἐστὶ Βουβωνεύς (αυβ ϑίορΒ. 
119, 22). 

20, 18 Βουϑία' πόλις Ἰωνίας. τὸ ἐθνικὸν Βουϑιαῖος (808 

ϑύορ. 180, 17). 
201, 16 Βουϑόη: τὸ ἐθνικὸν Βουϑοαῖος (Ξ δίορῃ. 181, 2). 
209, 22 Βουπράσιον : πόλις καὶ ποταμὸς καὶ χώρα τῆς Ἤλι- 

δος. τὸ ἐθνικὸν Βουπρασιεύς καὶ Βουπράσιος (8 ϑδίορἈ. 182, 14). 
210, 29 Βούτρωτος: τὸ ἐϑνικὺν Βουϑρώτιος (ὥΐορῃ. 181, 11). 
212, 28 («Βρεντέσιον πόλις) παρὰ τὸν ᾿Αδρίαν. ἀπὸ Βρέντου 

τοῦ Ἡρακλέους. ἢ ὡς εὐλίμενος οὖσα. ἑνὶ γὰρ στόματι λιμένες 
πολλοὶ συγκχλείονται. ὡς ἐοικυῖα τοίνυν κεφαλῇ ἐλάφου οὕτως ὠνό- 
μασται. βρέντιον (γὰρ παρὰ» Μεσσαπίοις ἡ κεφαλὴ τῆς ἐλάφου. τὸ 

ἐθνικὸν Βρεντεσῖνος (Ξ-- ϑΐορῃ. 18, 18). 

1) θ88 πὶ Μαρηυσ ζυροαρσίο ὐῦοὶς δὐθῦ ἴῃ 12) 818 86] θβίβη σα ΕἼ]ΟΒβθ. 
2) 10 Μιβοβυπρ ἀθγὺ Ὀθλάθῃ Βοβίδμπὐθ1]6 1πῃ ἀθπὶ Μᾶρνυπι ζοὶσψὺ γοσσρ! οἢ 

ἀ19 Επίβίθυηρ ἀ68 ὕοσϊκθθ υπὰ ἀϊθ Βοιηυϊσυηρ ἀ68 θρμϑῃηοβ ἴῃ θη Ζιβᾶὐζθῃ. 
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212, 80 Βρεττία' νῆσος ἐν τῷ ᾿“δρίᾳ, ποταμὸν ἔχουσα Βρέτ- 
τιον. οὗ δὲ Βρεττανίδα καλοῦσι. τὸ ἐθνικὸν ἔδει Βρεττιανός, ὡς 
Πολύβιος" νῦν δὲ λέγονται Βρέττιοι. εἰσὶ καὶ Βρεττανίδες νῆσοι 
ἐν τῷ ὠκεανῷ. τὸ ἐθνικὸν Βρεττανοί (ΞΞ ϑδίορῃ. 180, 19). 

216, 88 Βύβλος: τὸ ἐθνικὸν Βύβλιος καὶ Βυβλιάς (ΞΞ ϑίθρΒ. 
188, 8). 

211, 22 Βύξαντες" Λίβυες περὶ Καρχηδόνα, τῆς Διβύης ἔϑνορ᾽ 

ἀφ᾽ οὗ ἡ πόλις Βυξάντιον, καὶ Βυξάντιοι ἐν Λιβύῃ. | Βυξάντιον δὲ 
τὸ ἐν Θράκῃ βασίλειον, πόλις διασημοτάτη πρὸς τῇ Προποντίδι 

πρὸς τῷ μέρει τῆς Εὐρώπης. ἐκλήϑη δὲ ἀπὸ Βύξαντος τοῦ Κεροέσ- 
σης τῆς ᾿Ιοῦς ϑυγατρὸς καὶ Ποσειδῶνος. ἢ ὅτι τοῦ στόλου Βύξης 

ἦν ἡγεμών. μετωνομάσθη δὲ Κωνσταντινούπολις καὶ Νέα Ῥώμη. 
τὸ ἐθνικὸν Κωνσταντινοπολίτης ἄνευ τοῦ υ, τὸ χτητικὸν Βυξάντειος 

διὰ διφϑόγγου (ΞΞ ϑίορῃ. 189, 8. 4 υπά 12 41). 
[6 Ὀγϑῦομα ΝΥ ἀθη)θηϊ ρθη, ΘΙ ΠΟΥ 61 ἀϊθβθη Ὀδιάθῃ Υ ΘΥΖΘΊ Οἢ- 

ὨΙΒΒΘη ϑύθρ 8 Π08 ΠΒΟΒ ΘΒΟΒΙασθηὴ Βαὺ, Κοὶη ͵ογὺ ΒΙησυζαάσθῃ. 
Τμπβιομοσ Ὀ]οιθὺ ἀ16 Ηογκυηῖξ γορ ΥἹΟΙ ἌΓΖΘη (]ΟΒβθὴ (68 

Μαρηυμ: 194, 16 Βέβρυκες" παρὰ τὸ βρύχω βρύξω βρύξ, καὶ ἀνα- 
διπλασιασμῷ Βέβρυξ (τ᾽ 6161 σοῦ 88 Θἰπθιη γ ]θγθη ϑύθρμδηοβ- Τ᾿ χὺ); 
209, 41 Βοῦρα" πόλις τῆς ᾿Αχαίας, ἣν ᾧκησεν 4εξαμενὸς ὁ κένταυ- 

ρος καὶ ἐκεῖ αὐτοῦ τὰ βουστάσια ἐφυλάττετο. διὸ καὶ Βοῦρα ὠνο- 

μάσϑη ἀπὸ τοῦ τὰς βοῦς ὠρεῖν, ὅ ἐστι φυλάττειν .,Βοῦρά τε 4:εξα- 
μενοῖο βοόστασις Οἰκιάδαο“ (ΞΞ 8680]. Κ4]11πὶ. ΠΥ 102, τ ΒΟ ΘΙ Π]ΠΟῈ 
808 ΟΥΟΒ8): 214, 9 Βριλησός᾽ ὄνομα τόπου τῆς ᾿Α4ττικῆς (γ]6]161ο 
808 Ῥμοί!οβ): 216, 44 Βυζάντιον᾽ ἡ πόλις, διὰ τὸν Βύξαντα τὸν 

Θράκης βασιλέα (ΔΕ ΓΒΟΒΘΙ 110} δὰ8β ΟΥΟΒ). 
ἈΒΜΠΘἢ ὈΪ]οΙ δὲ ἴῃ θάθι ΒΘ ϑίδθθη οἱη Βιοϑὺ σοῃ Ζυβᾶϊζθῃ 468 

ΕΜ γτΔΟ]. τπδρτιαμη, ΟΟΥ πιο ομηθ τγϑιΐθσοθ ἄἀθπὶ ίθρμδῃοβ ζΖὺ- 
σοβομτθθθη γογάθηῃ Καηη, πὶ Βυοββίαροῃ 2,7, σψὶθ {γάμου ογνϑμηΐ, 
ΒΟΖΑΓ οἷ ΟἸαὺ δὰβ Οσοὸβ περὶ ἐθνικῶν (6]. Ζ“ίνδυμον). ατδὺβ Ζὰ 
ΒΟΒ]Ἰοίβοη, ἀδβΒ ἀ6Γ Ὑ ΘΓ βου 465 ἘΠ Ύτη0]. τηδρταση ΠΟ ρθη ϑίθρμ8 Π0Β 
δ ἢ; ΟΥῸΒ Ὀοπυΐζὺ πα, ψγᾶγα ὑῃτηθύμβοάβο. 16 σποπῖζθη (6 ]] θη, 
γ͵ὸ ΟΥἴῸΒ σΊΓΚΠΟΩ δυβρθβοῃγ] ΘΌΘ ἢ δῦ, ΜΓ τΏ8η ΓἹΟΒΟΩΘΥ 418 δὺβ 
Θἴπθπὶ ψ ]θγθ ΕἸΧΘΙΏΡ]ΔΥ 468 Εἰΐγτμο]. σοπαϊηαχηῃ δου βα] θη Ὀοίγδο θη. 

Π)88 Εἰὐγιῃοὶ. πηδρηαπι ἰϑὺ ἐγ Θύθρ δ Π08 πίομὺ σγουί]οβ --- ἀδ85 
φοὶσί ΟἹ]. Βόττεια. 416 Οὔπθ νγϑιίθγθβ ἴῃ ἄθῃ Τοχὺ δυΐζι θμηηθη 180) 

1) ΕὌΘμβο Ζ. Β. 6]. Εὐβοιίς ΕἰγταΟ]. πιᾶρτι. 889, 14, ἀθγθα οχβίθῃ 7.61] 10 ἢ 
ΔΆΡὮγΘ, Ὑ7611 Γ΄ ϑ'ῃ Οτοβ- ΕΥααταθαὺ θαὐμᾶ]ῦ. Εὐβοιίς᾽ τὰ εἰς ξυσ ἐθνικά͵ εἰ 
μὲν ἔχουσι προηγούμενον σύμφωνον, εἰς ι6 ποιοῦσι τὸ θηλυκόν, οἷον ᾿Δλεξανδρεύς, 
᾿Δλεξανδρὶς γυνή, ᾿Αντιοχεύς,͵ ᾿ἀντιοχὶς γυνή᾽ εἰ δὲ φωνῆεν εἰς ἀσ ᾿Ιλιεύς ᾿Ιλιάς. 

οὕτως Ὧρος. 
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- 8]]οη ἀϊ6ὸ Βοαθαξζαμρ, ὑγϑ 9 Ιθ8ὲ ἴἢπὰ ΠΘΌΘΓΑΙΠΡΒ ὈΘΙ ΤΠ ΘΒΒ6Π 
0116, μαὺ 68 πιομύ. ὙΥΟΩΪ δΌΘΥ 1δϑὺ 68 416 ϑγβίθ υπᾶὰ ἀὐηρθηαϑίθ 
Αυΐγζαθθ 8116050 Οὐ] ουβομβαηρ δὰ βίθρμδηοθ, Ζυμδομδὺ ΟΥΟΒ. δὺ8- 

ΖΒΟΠάροΏ. [86 ϑΐορῃβδηοβ ἄθῃ Οτοβ οἵῤ γνο ]δίϑ παι σογ Ὀιοίοί, 50 
ΘΓὰΘῚ ὨΙΘΥΘΔᾺΒ δ ἢ ἐγ ἀἰθ ΘΈΘ]]Θη ἀθββοὶ ρθη, Ὀοβοπάθιβ (Υ α16 

Κοπηπηθηΐδγο Ζὰ ἄθῃ δἰθσϑηάυ ]βοόμθη ΠΙοΒέοσῃ, σού ΑὐΒ6}}} ὅ886 
2 ΠΟΥ ΠΠΘῚ 8611. 

Ὧδβ Ὑοσκ ἀθβ ΟΥὐοβ ἰδὺ ΓΣ ἅπ8 σνορ πδομδίοιῃ οτί, ΜψΙΘῈ 68 

ΠΒ6} ἀθγ ῬΙΌΡΘ 1ῃ ἄθὰ [ΟΧΊ ΚΟ Μοββδηθηβο 8 δύο! 416 Ογίβδο- 

σΥΆΡΙ6 ΕἿΣ ὯΏΒ 5801ὴ σὔῦσάθ. ΑΌΘΥ τῖρ ἀογὺ ζ28η2 ρόζϑῃ ἄνθοκ ἀπά 
γοθοη ἀ68 Ῥ͵ουκοα δὐὐϊοἰθἐϊβοῆθ Βοιηθυζαμρθη, 80 βἰπᾶ ἰπ 488 ζ,,βπι- 
τηδίβομο ΘΚ ἄρον 416 Αθ]οϊϊαησ ἀ6γ Αα]οϊεῦ να σοὰ ΟΥ̓ ΒΗΘ ἢ 
ἀϊθ ταγύβο]ορίβοι - οἰ γηβο]ορίβομθη ΘΡΊ ΘΙ υθῖθη ΖΥΘΟΙΓ]ἀσ]ρ Ἀ]ΠΘ6ΙΠ- 
σορτοίβί. ἴἢχο Ηδαυρίαυθ]]θη, 410 ἄδπια]β ποοὺὰ δἰ] ρσθιηθὶμθ ζυρᾶπρ- 
᾿Πομθη Κοιχηπιοηΐαγο σὰ Ηοσηοσ, Κα] το μοβ, ΑΡρο]]ομοβ, ΠΥ Κορ ῃσο 
Ὁ. 8.») 18. 58601]08ὺ Ζὰ ΠΙΟΉΥΒΙΟΒ ἄθι Ροσχιομοίθῃ, 8114 Ἰϑ οὐ ΘΥἸ μ 116}. 
16 αὐύθϑι]8108 Οὐοβ ἀδῦϑι νου σ, ζοϊσίθ (]οββο Εἰλενία. ΝΥ ΘΙ ρϑύθ 8 
Β16 μαῦ ϑίθρμαεποβ σοῃ ΒΥΖΔηΖ διιβρϑίδββθη, ΘΠῚ πη 8ϑσἢ βοηβύ --- 

φάγω ΑἸοῖς ΕΓ Ὧμ8 --- 488 θυ Κ ἀ68 ΟΥΟΒ τι ἢ τ, 818 σοὺ ταῦ, ὃ6- 
οἰμδυίθέ μαὶ. ΕἾ βἰθῃῦ ζὰ ἀθ8 Οτοβ ὙοκΚ περὶ ἐθνικῶν ἈΒΉ]16Ν 
16 8θὶη Ζοϊξρθμοββο (9) ΟἸΟΙ ΤΟ θοΟβοΘ Ζὰ ἀοΥ ϑουτ δ 468 ΟΥΟΒ περὶ 

ὀρϑογραφίέας. 
Μϑδῃ νϑυρ]θῖοῆθ πὰ δἰ μση8] 416 οἰ οηί!ο σγδιητηδύβοηθη Αἢ- 

φλΌθη ἀο8 Ὑουἶοβ περὶ ἐθνικῶν (4180 οὗνγα 410 Ο]οβϑα ξύβοιίς ΟὐδθΓ 
ϑίορι. 11, 9. 251, 4: 189,11 85.) ταῖῦ ἀθπ ἔγΠ Υ Ζυβαιητηθηροϑίθ θη 
ΕὙαρτηθηΐθη 808 ἀθὺ ,οἰζοπθης ΟΥορταρμῖθ ἀθ8 Οσοϑ. ΠΣ ὕπίοι- 
ΒΟ] Κϑδῆη, ψ|6 Βοβοη οὐδ μηΐ, ΚΓ πιοιὺ βἰᾶγκου σϑαδοηὺ π ΥΆθη. 

θ᾽1Ά6 ΕΥΚΙδγαηρ ΠΙορὺ π886. 6 ΟΥΟΒ 1ῃ ΒΘΙΠΟΥ ΒΟΒδπα]ὰπρ ΔΘΣ 8|}- 
οΠΔ6 1} ΒΗΩΘΠΟΙΏΙΏΘΠΘΩ ΘΟ ΌΪἸΒΟ ΒΥ , ἃ, ἢ. ἀογ ΟΥβορταρῃ!θ Ηοτο- 
ἀΐδηβ, 64 6η81}}8 416 χανόνες ᾿ἴτὰ γΘβθη θη ἀπνογἅπαοχί [δ Β86ῃ 

πιίϑίθ, 80 τιγὰ δ΄ ἴῃ θη ἐϑνικά ἀ16 δἰ] ζοιηθίπθη κανόνες, ἄθῃ 
οἰσοηῦ! ο οὐὐμοργαρῃίβομθη 761}, ἀθουοιοηθη ἤρθη, ΕὙΘΙ]ΟΣ 
Ηρογοάϊδη ἡ Υθ ἢ ΜΓ ΒΙΟἢὐ Οἤθ τϑιύουοϑ 818 861π6 ΘῈ.61160 ὈΘΖΘΙ σἤΠΘ ἢ 

ἀδτίθῃη. ἘΠῚ σὺ Ζυββπ)ηθηβίθ σοι ἀοΓ ἐϑνικά Ἰ6ἀ 6 η8}}8. σοι γοῦ- 
ΒΟ] Θάθ πο ΟὙΘΙ τ δ ΚΟΥ ἀπά Θ᾽ 76 1η 60 ΒΘΌΘΠ Βοἢ. Ὁ1]8 1π βρδ- ὈΥΖδη- 

ΠηΊβομο Ζοὶὺ ρεογοὐῤοί. 
Ε8 861, ἀα ἀϊθ8 ὑπροκαμηῦ βομθὶπῦ, Ζζὰσὰ ΘΟ, [8 ροδβίαἐ οί, 

ΘΠ ρϑύθ 8 Θ1η6 αΘΥΒΘΙΌΘΏ 8η8 [οὐ Ζὰ ΖΙΘΏΘΗ. 
ἴπ Θἰ ΘΓ ΔΏΖΘΑΙ] σοὰ Ηδη βου θη, γτὸὰ ἀθηθη 16 ΠΣ ἄθῃ 

γαΐο. ρὺ. 888 (δὺ8 ἀθα ΧΙΥ ΧΥ͂. Φαβυμυπάοτι) Ὀομυΐζθῃ Κοπηίο, 
Βηάοὺ 510} οἷπ Ὑουκ, σθ]οῃ08 τοῦ σοφωτάτου καὶ λογιωτάτου 4ογ- 



δι 
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γιβάρδου Μακαρίτου παρεκβόλαιον ὠφέλιμον σχεδογράφοις Ὀοάῥοὶέ 

18..1) ΠδΓ Ὑ ΥΆΒΒου, σΟῸ}] ἀοὺ σοζιογίοδίθ ἀδὺ ΤΥ ὈοΘΚαπηΐθη ὈΥΖΒΏ- 

ὑπ] Βο θη ΘΚ οπύθη, μδὺ 5160} ἀδ8 τυπάογομθ Ζ16] σοβίθοϊεί, 1ἢ 61}6 
ΖΒΒΙΠ ΤΉ ΘΠΠΒηρομάθ Βθάθ στο ἄρ ιθ θα ΤΩΟΥΆ ΒΟΏθη πα Γ]]- 
σαἰόβοιι [ηΠ8]Ὁ ἀ16 υϑυβοβιθάθηβίθῃ ὑτδιησηδἐβοῆθη Βορ6]η ΟὝΘΥ δῃΐὶ- 
λυ βο θη ΝΟΥΖΘη ἈΣΠΘΙΠΖΌΡΓΘΒΒΘΗ, 80 2. Β. ἀ16 ἐπικλήσεις ϑεῶν (ΠΔ0ἢ 
ΟΙΠΟΥ οὗνγαβ γ ] ΓΘ ΘΠ τ] ὰπρ' 8158 ἀ16 σοι ῥααἀοιηυπα ΑἩ. Αγ. 259 Ν᾽ 
γογ ΠΟ 60), ΚΘ Ὑπομυταθη- Α αὐ] πσοη 5) υπὰ ἀογρ!. πίοσ ᾿μηθη 
ΑΙ ΔΌΘΙ οἱη ὙΘΥΖΘΙΟΒΗΙΒ ἀοΥ Οὐδαϊοηδιηθη πα 66 ἐϑνικά, 6] 0} 68 
ΠομρΊΡαγάοβ θη ρϑέθηβ ΖΌΥΘΙΣΩ8] 50 ΘΙΠΠ σέ, ἀδίβ οὐ 416 σοηδηηΐθη 
ϑδαύο 4110 418 ζογϑίδγῥὶ δηβούζὺ πὰ σοὶ ᾿ὮΤΘπὶ ἐγϑυτ θη, ,8 Πρ ὍΘ 61 ἢ 
ὈοκΚαμπύίθης. [08 ἄθπὶ 1,656 ἀτγομύ: ἀδίβ ιομῦ Ζαογϑύσσιιησ ἀ61π 
Ἡοϊτιαὺ ἰτοθ ὡς πρόσϑεν καὶ Ἴλιον καὶ Μέσβον καὶ Φώχαιαν καὶ 
Νώιαιαν καὶ ᾿Ηλείων καὶ ᾿Ητείων χῶρον καὶ ᾿Ιλεέων, εἰ δεῖ καὶ 
᾿Ηϑείων τὸν φρονηματισμὸν λέγειν" καὶ Τῆνον καὶ Ἦλιν καὶ Ἦϑιν 
καὶ Ἦτιν καὶ Χαιρώνειαν καὶ Χερρόνησον καὶ “ῆμνον καὶ Λήμνιον 
καὶ Τράλλεις καὶ Σάρδεις καὶ Κλεωνὰς καὶ Κεδρεὰς (Κεδρίας Οοα.) 
καὶ Πλαταιὰς καὶ Νίσιβιν καὶ Ἰσσικὸν κόλπον καὶ τὴν Κάνωβον καὶ 

Κάνωπον καὶ Μυρνησὸν καὶ Βριλησὸν καὶ Ταρτησὸν καὶ Ταρπήϊον 
(ταρπηγὸν Οοά.). ΙΟᾺΒ δδρ6 ἀϊθ [μ18ὕ6 πιο τνγϑιθου ΚΟΡΊΘΓΘ ὔπηθη 
πα Ὀϊοΐα ΠῸΓ οἷπο υο]]βδέβπαι!ρ: 

Τί ἂν καταλέγοιμι τὴν Τορωναίων κατάλυσιν καὶ “ἰγεσταίων 

καὶ Βερροιαίων καὶ ᾿Ιτωναίων καὶ Μελαίων καὶ Βαρκαίων καὶ Κυ- 
ρηναίων καὶ Καταναίων καὶ Αἰγαίων καὶ ᾿Ιδουμαίων καὶ Καμαρι- 
ναίων καὶ Μυγδαλαίων καὶ Κολωναίων καὶ Μηϑυμναίων καὶ Μη- 
ϑωναίων καὶ Ηρακλαίων (Ὁ) καὶ Μινναίων καὶ Γαξαίων καὶ ΓΑα- 
ληναίων καὶ Σεληναέων καὶ Γαλιλαίων καὶ Γαλαδραίων καὶ ΓΕερ- 
ραέων καὶ Γραίων καὶ Ζίρυαίων καὶ ΖΙαπαναίων (Ὁ) καὶ ΖΔιωνιαίων 

καὶ Δερσαίων καὶ Ζυμαίων καὶ Χαλκωναίων καὶ Σειραίων καὶ 

4, ὅ. μυϑωναίων ὅ. Μ16]]οιομὺ Ἡραίων᾽) ΒΘββοσ Μιναίων. 17. Ὑ1ε]- 
Ἰοϊοῦ δρυμαίων ὃ διωναίων 

1) 16 Ζο:ὺ ἀ68 Αὐΐοσβ γϑυταδρ 1088. Ὡἱοὐ Ζὰ Ὀθβυτησηθῃ; πῸΣ ἀδ[8Β ΟΣ ΠΒῸΒ 

ἄρτι ΥΠΙ.. υπὰ νοῦ ἄθῃ ΧΠΙ. δ τμυπᾶοσὺ ρϑβομυθῦθθη μαὺ, ἰϑὺ οὔθ ποὶΐθσθβ 
ΚΙασ. ΙΟἂ Βαῦθ ἀδ8 ΘΚ πϊοδῦ ἀυσοβ]θθθη, βομάθσ ΠῸΣ ἰοσ μπᾶ ἀδ ϑ(ΐοϊκα 

ΘΧΟΘΥΡΙΘσΘ Κὔπηθη, πὰ Ζὰ Κοπβίδίιθσθῃ, ἀδίβ 68 ἀἱθ γ ογῦ ϑη  Ἰουπρ Ἰοιάοσ 
γοχἀϊθηῦ. Εσίγουθμα ἔλθ] ο Ιϑὺ δὰ ἴἢπὶ ΠῸΓ ἀἰθ ὙΔΕΣΒΔΗ͂, τσυπάρογρασο Θ6- 
ΒοΒιηϑοΚ] οι ρ κοι, 0]. 68 ογιμδρ]οιῦ, ἀϊθ υδ]] ἐῶ υπγογασθοϊἐθίθαῃ ΟὉ6]] 6 
Ἰοιοδὺ σὰ Ὀθϑλ τ ΘΗ. 

2) 2. Β. 61 ΒοΒρσθοδυηρ ἀογ ΤΒογμοιὺ ἀογ Ἠοὶᾶρθη: οἱ δὲ κρήναις καὶ 

πηγαῖς καὶ ποταμίοις ῥείϑροις τὴν τιμὴν προσῆψαν, ἕτεροι δὲ νύμφῃ ὀρειάδι 

καὶ ὀρειφοιτίζδιν) καὶ ὀρειγένει καὶ ὀρεινόμῳ καὶ Νηρηΐδι καὶ ὀρειτρόφῳ καὶ 
ὀρειπόλῳ Νηΐδι τὸ σέβας ἀνατεϑείκασιν. 
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Σιγγαίων καὶ Παλληναίων καὶ “Ιστιαίων (Ὁ) καὶ Χουσαίων καὶ 
Παρωραίων καὶ Πανοπαίων καὶ Σαρδαίων καὶ Περγαίων καὶ Να- 
βαταίων καὶ Κρισσαίων καὶ Πισσαίων καὶ Νισσαίων καὶ ΜΜιτυλη- 

ναίων καὶ Κορωναίων καὶ Μυκαλαίων καὶ ᾿Αχοναίων (Ὁ) καὶ “Ρει- 
ϑυμναίων καὶ Χαλδαίων καὶ Γαδειραίων καὶ Διμιταναίων (Ὁ) καὶ 
Σμυρναίων καὶ ᾿Ερισαίων καὶ Αἰγεσσαίων καὶ Κλεωναίων καὶ 

Γεστραίων (Ὁ) καὶ ᾿Εγκαίων (Ὁ) καὶ Μαρισσαίων καὶ Κιρραίων 
καὶ ᾿Εχβοττιαίων (Ὁ) καὶ Κερκυραίων καὶ Συηναίων καὶ Χετταίων 
καὶ Ζ“ωδωναίων καὶ Παρϑυαίων καὶ ᾿Αμορραίων καὶ Χορραίων 
καὶ Φυλιστιαίων καὶ Φεραίων καὶ Φηραίων καὶ ᾿Ιεβουσαίων καὶ 
Χαναναίων καὶ Γεργεσαίων καὶ Σκιωναίων καὶ Λιπαραίων καὶ 
Μυλαίων καὶ Ὑλαίων καὶ Νασαμωναίων καὶ Μανιχαίων καὶ “υ- 
καίων καὶ Πυρηναίων καὶ Πυλαίων καὶ ᾿Δἀκοναίων καὶ Μαδιη- 

ναίων καὶ Ταναγραίων καὶ Ἰουδαίων καὶ Σαδδουκαίων καὶ Φα- 

γὼ, 

ρισσαίων καὶ ᾿Δ4ϑηναίων καὶ Θηβαίων καὶ Παναίων καὶ Σαβαίων 15 

καὶ Μυκηναίων καὶ Ταριχαίων καὶ Χρυσαίων καὶ ᾿Α“σιναίων καὶ 

Πυδναίων. --- Καὶ Τυανέων τε καὶ Κρηστωνέων καὶ  «Αὐἰγετέων 

καὶ Κρηταιέων καὶ ᾿Ιλιέων καὶ Εὐβοέων καὶ ᾿μφισσέων καὶ Μα- 
δικωέων (Ὁ) καὶ ᾿Ερετριέων καὶ ᾿Ἱππέων καὶ Χαιρωνέων καὶ Πελλη- 
νέων καὶ Φωκέων καὶ Φωκαέων καὶ Χαλκιδέων καὶ ᾿Ελυμαέων 

καὶ Κιττιέίων καὶ “ἰγέων καὶ Αἰολέων καὶ Οἰχαλιέων καὶ Κα- 
σανδρέων καὶ ᾿Ανδριέων καὶ Βερονικέων καὶ Καμιρέων καὶ Λι- 
γυστιέων καὶ ἹἸστιαιέων καὶ ᾿Ηϑαιέων καὶ Μαντινέων καὶ Μυλα- 

σέων καὶ ᾿Αδανέων καὶ Πατρέων καὶ Νικαέων καὶ Νικομηδέων 

καὶ ᾿Αντιοχέων καὶ Σολέων καὶ ᾿“4λεξανδρέων καὶ Βουλιμενέων 
καὶ Πελιέων καὶ ᾿Ιτωνέων καὶ Μαλειέων καὶ ᾿Αστυπαλαιέων καὶ 
Πλαταιέων καὶ Σκυτέων καὶ Σιμανέων καὶ Πατραιέων καὶ Με- 
γαρέων καὶ Σινωπέων καὶ ᾿ἡμασέων καὶ Θεσσαλονικέων καὶ Θε- 

σπρωτέων καὶ Σαλμωνέων καὶ Φυγαδέων (Ὁ) καὶ Γαδαρέων καὶ 
Φυελλέων (Ὁ) καὶ Δαλματέων καὶ Σαταλέων καὶ ᾿“λπέων καὶ 
᾿ἘΕρισσαιέων (Ὁ) καὶ Ἑρμιονέων καὶ ἸΙασέων καὶ ““λιέων καὶ ᾿Ερμη- 
νέων (Ὁ) καὶ ᾿“παμέων καὶ “ἰγιέων καὶ Ἐριαέων (Ὁ) καὶ ᾿Ζ“ρειμανέων 
καὶ ᾿Αχαρνέων καὶ ΖΙωριέων καὶ Ζροσέων (Ὁ) καὶ Ῥοσέων (Ὁ) καὶ 
Θαρσέων καὶ Θεσπειέων καὶ Καισαρέων καὶ Σαληνέων καὶ Μη- 

λιέων καὶ Περγέων καὶ Μυρέων καὶ Κρυασσέων καὶ Κρυέων καὶ 
----.--.--.-. 

1. παληναίων ῶ. παρωναίων δΣαρδαίων] σαρδιαίων 8. Ν]Ι6]]οιοὺ Νι- 
σαίων «4. ἀκονναίων τνρὶ. ΖΦ. 13' 6. Αἰγεσσαίων] ᾿ΕδεσσαίωνῚ!Ὶ 9. Χορσαίων} 
12. μυδαίων, νοτῦ. ϑυϊά. ὑλλαίων 12. 13. λυμαίων, γνἱθ]] ον μυλαίων 
18. ἀκοναίων οὐογ εὐμοναίων Οοά. γρὶ. ΟΌΘἢ 14. ταναγεαίων 16. παν- 
γαίων 10. ἀσιηναίων 21. Αἰγαιέων οαθΥ Αἰγαίων 22. ἀνδρέίων 26. ἰσω- 
νέων 21. σιμαπέων. 29. ν)6]]οιοδὺ Φιγαλέων 80. σατανέων 84. Ζα 
ϑεσπιέων ΚοττρΊοτί. καισσαρέων 8δ. κρυαδέων 

τῷ ς 

τῷ ὅ 

30 
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Κολασσαέων καὶ Κυναιϑέων καὶ Καρπασέων καὶ Καφυέων καὶ 
“ἰκοχέων (Ὁ) καὶ Κωπέων (Ὁ) καὶ Ὑριέων καὶ Κυδαϑηνέων () 
καὶ Ῥαδικωνέων (Ὁ) καὶ Συλέων (Ὁ) καὶ Τιβεριέων καὶ Θρνη- 
νέων (Ὁ) καὶ Ὀρϑρυφνέων καὶ Σαμοσατέων καὶ Μηκιστιέων καὶ 

δ Πριηνέων καὶ Πισιδέων καὶ Πεδιέων καὶ Σελγέων καὶ Ταρσέων 
καὶ Τελμησσέων. 

Ποῦ ὥπθοκ ἀθβ Αὐβομηϊίοθ, ἀ16 ἴῃ ἀθΥΓ Αὐβϑρσδοιθ ΖυΒδΙ 6 ῃ- 
[4]1οπάθῃ ΕὉστηθη ἀοὺ ΕΠ Βα Ζὰ Βομοι θη, ἰδ Κα: 416 Θ61160 σιγὰ 
ἀδμου δἷῃ οὐὐμορταρίβομοσ Τγακίαν 861π, ἀδὺ πδορύγάρ! οι ἀυγοῖὶ 

10 ΔΘ δ ηὰ Ὀμραβϑβομάθ Ζυδβᾶϊζο ογνγοϊ οσὺ ι8ύ. Βοηιυέύχί βοιϑιηΐ ου, 

ἀυγοὺ Ἰ᾿γσοπα π σὴ Μιύθ] 6119, δυσὰ Ὀ6Ὶ 1448: μηδ γογ ] 6 16}6 
061 ἀϊοβοὰ οὗτγα: Κυρηναῖος ἀπὸ Κυρήνης. -- Καταναῖος᾽ ὃ ἀπὸ 
Κατάνης. -- Μηϑυμναῖος᾽ ὁ ἀπὸ Μηϑύμνης πόλεως. --- Παλλη- 

ναῖος᾽ ὃ ἀπὸ Παλλήνης χώρας. --- Μιτυληναῖος" ὃ ἀπὸ τῆς αὐτῆς 

16 νήσου. -- Παρϑυαῖος᾽ ἀπὸ ... τόπου Παφλαγονίας. --- ΓΕεργε- 
σαῖος" ἀπὸ τόπου. καὶ Γεργεσηνός. --- Μυλαῖος" ὃ ἀπὸ τόπου. “--- 
Πεδιεύς" ἀπὸ τόπου. -- Ο᾿ἸΙλιεύς. ὃ ἀπὸ τῆς Ἰλίου πόλεως καὶ 

Ἰλιέων. --- Μυλασέων. --- Μυρεύς᾽ ὃ τῶν Μύρων, ὡς Πατρεύς 

ὁ Πατρῶν, καὶ ἡ δοτικὴ Πατρεῖ καὶ Μυρεῖ. --- Πατρεύς᾽ ὃ ἀπὸ 
0 Πατρῶν, ἡ δοτικὴ Πατρεῖ, ὡς Μυρεύς ὁ ἐκ τῶν Μύρων, καὶ ἡ δο- 

τικὴ τῷ Μυρεῖ. --- Θεσπιεύς" ἀπὸ τόπου καὶ Θεσπιέων καὶ Θε- 

σπιεῖς. 16 οΥΖΘΙ Ομ ἶθ86 Ὧ068 ΓΟηρΊΡαγάοϑ βδπὰ δὺρῷ ἱπέθγρο]οσγὺ 
ἘΠ4 αχύθ1 8105 Ὀϑηυχί, ΔΌΘΥ 816 δηὐμαϊίθῃ ἰγοίζαθιῃ δ]θ υπὰ συΐθ 

Τυδάϊοη περὶ ἐϑνικῶν. 
Ἐπ ϑίθιξ πίοιΐ γ16] δῃηάουβ ταὶ ἀἄθη Εἰ γηβοϊορίθη ἀογν Οὐδα παπιθῃ. 

ΑΥὸ} ΕΓ 816 γὰ 68 ἴῃ ὈΥΖΘΗΙΠΙΒΟΠΘΥ ΖοΙ --- σζ8η2 ΔΌρΌΒθμθη συ η 
ἄθῃ σίϑῖθθ Ττακίαδίθη ἄρον ϑίβαίθ, 416 ἴσῃ Νϑιθθη σον ὨΒ6 10 
Βαῦθη --- ΟΥ̓ΘΠ ΔΓ πδ ΠΟ ΠΘΥ]61 Θαιατα  ππρθη. ΒοἸζαηηὗ 5:πα ΤῊ ΖΥΤΘΙ, 
Θ1η6 ἅ] 6 γῸ ἴῃ δἰ πθῖι δἰοπάθῃ Κἰοίπθη ΕἸ γα] Ομ ζοη ἴτὰ δὰγ. 51, 20, 

οἷπθ Ἰάμροσθ πὺγ ἱἵπὶ Εἰχοοσρὺ ἴὼ ἄθιῃ Οοά. γα. 101 ογμαϊΐθπθ, [ἢ 

ὙΘΙΟΠΟΥ ἀ16 βρϑγΖδη 8 μθη ΠΟ ΠΟ]Π1θη Ζζὰ Ῥαυβδηϊδ8 Βοθοη ταῦ Ὀ6- 

παὐχὺ 8:π4ὰ. ὅὃὅ0 σουί]οβ Ὀ6146 8 810} 5:η4, ἀδβ Ὀθυγθίβθῃ 8510 ΜΟΪ], 
ἀδίβ πδη πἰοῃδ οἤηθ σγοιύοσθα ἀ10 Εἰγιβοϊορίθῃ ΓΤ ψϑορυδρ ίβοιθ 
Ναιθη 6] βρᾶξοῃ Η βίου κούη ΕΓ ϑύθρμδποθ 'πῃὰ Αϑρυυ δ ΠΘΒΙηθη 
ἀαγῆ, υπὰ ὈΘΒΒῸΥ ποοῖὶ Ὀονοὶδὺ Ἃ168 16ὐχὺ ἀ16 οἷπθ Τμδίββομθ, ἀδίβ 
Ζ ἀἄ68 ΡΒοίϊοβ Ζοιῦ ποοὴ θη Εἰχοουρύ δὺ8β ΟΥΌῸΟΒ δύ θη ὙΧΆΥ. 

ὃ) Εἰη αγι ύοβ ὙουΚ 468 ΟΥοβ, σϑίομθϑ Βοόῆοῃ ΒΔΌΓΙΟΙΒ. ΠΔΟῊ 
ΘΙΏΘΙ ΡΑΥΒΟΥ ΗΠ βου ν οὐᾶμβηΐ, ἰγσὰρ ἄδθῃ Τι6] περὶ πολυση- 

1. καρπατέων 4͵ ὀρϑρυφνέων ὙΙΘ]]ο οῦ Μηκιστέων 6. τελ- 
μισέων 21. ἀπὸ τύπου] ποταμός (οἀάὰ, 
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μάντων λέξεων. ἘΙΙΒΟ.Ϊ δυομίθ 685 σνϑυρθῦ Ποῦ; ἀ16 ρδογθη μβΌΘα 
68 ΟΥ̓ΘΩΡΑΙ σούζοβϑθθῃ. [88 ΟΥΚ, σοῖο μοβ 10 ὈΥΖΔΕ ΙΒ υ Ζ οι 
7101 Ὀοπυΐχέ τυτάθ, Ι5ὺ ὑη8 ἴῃ ῬΔΕσΒοὶῦ πιοῃῦ ἔγοπια. Ὑοη ἀθῃ 

2761 Αὐβζάρθη, ἰῃ ἀθηθη 68 δυμδιίθῃ 1:80, ἰβὺ ἀδὺ κὔγζθδί ΠΥ ἄθῃ 
Απΐδηρ ΔΌΘΥ ἴτὰ δοβύθη Βοϑίδπα οὔπὸ ἄθῃ Νδιηθα 465 Οτοβ Ὀιϊθίοπαθ 
ΒΟΠΟΙ γ0ὴ ΟὐδηοΥ δὺβ ἄθη ΡδΥ8. ζταθο. 2120 (-ἰῷὸῷ 4, Εἶπάθ ἀδβ 
ΧΥ͂. Φδβυβαπαογίβ) ἴῃ ἄἀθῃ Αποοᾶ. Ῥαγῖβ. ΠΥ 262, 4---204, 24 δ8}"- 
σοαγυοκί πογάθῃ. Πογ συοῖΐο Αὐβζαρ, γὸπ οἰποπὶ Μόμοι ἔβροτ- 
ΔΥροιίοὶ ἀπά τὺ ΖϑΒ]γϑίομθη ΒΙΡο]οἰαίθηῃ υὑπὰ ΕΠΏΒΟΒΙΘὈαΠσοη 888 
ἄθηῃ ΕἸΡΙ ΠΥ Ἰδηθὴ Ζὰ ἀθῃ Ῥβδίτηθπ πὰ Ἠομμοὺ νογβούζὺ, ἰιοσί ἴῃ 

χτοὶ Ηδηἀβο λυ θη υου, ΡΑΥ18. σταθο. 2890 (Ξ- - Ρὶ ΧΥ͂. 0185 ΧΥΙ. 9 6τ- 
μυπάοτι) ἀπ Ῥαγβ8. σταθο. 2858 (ἢ, Ἐπάθ ἀ68 ΧΙ. Φαδβυβαπάοτγίβ). ᾽) 
Εϊπ6 το ]βίβηάιροσο, δου αὶ θῃρ' γογνδηαίθ ΑἸ βο τ Ὀοπυΐζίθ ἀθὺ 
γουΐαϑβου 468 βοφοηδηηΐθη Εἰ γυποϊοσίουτα ἰπάϊδπαπι (6). ἡ ἘΠ Π]16Ὰ 
μαὺ διοὰ ΟΠΟΙ ΓΟ ΟΒΚΟΒ ἴῃ 8θίπθη Ῥβδίτηθη- ΕἸ Ρ τα ϑυίθιιθῃ (1), στ Το ἢ] 
ΕΥ 586] 08ῦὺ ἴῃ ἀοΥ Βδοθηϑίου } Ια Ὀσηαΐχί 80, 86: πουβοὶἐβ 61 Π6 

ὉΠΑΒΗρΤΘΙΟμοσο ΕἰρΙΐομθ ἀ08 ΟΥΟΒ ἴῃ ἄθῃ Ηδηάθηῃ σοῃδοὲ πὰ Ὀἱοἰοί 
νοΐ ο]]ο ΕὙρΑΠΖΌΠρΘΗ. 

Εϊηθ ὕὕοσβομυιν ἐτᾶσε 488 Εχοοσρὺ ΠὰΣ πὶ ἀοΥ ἠδηρπέοπ Ηδηά- 

Βοητ περὶ πολυσημάντων λέξεων ἐκ τῶν ρου.) 1) 48 οἷπε 

1) ὙΥΔΕΥΒΟΒ ΘΒ] Οἢ (μ80 ἢ ΘΙΠΘΙ ὙΟΣ ΤΥ ἔσο Γ᾽ σοιηβολέθῃ Νοῦ2) δο} ἴῃ 
ἄρῃ γαΐ. συ. 888 Β]αἰν 487. 

2) Μὶν Ἰοιᾶοσ ἔν ἀ1680 ΑὈβοβαϊξθ πὰ ἀυσοι ἀθὰ Ὀγυοῖκ ὈοκΚαμηΐ. 
8) θοῦ ΤΙῦ6] περὲ πολυσημάντων λέξεων ἀδτῖ πιομὺ ρσοδηᾶοτί ποσάθῃ; ἱμὴ 

ἰγᾶσί δυο ἀδ8 οἰπσῖρθ ΒΠΟΏγτηΘ ϑύζοϊ, τ ΘΊΟΒΘΒ 10} δὰ8 ΔΟΥ ΒΘῊΣ ΖΘΕ]ΓΘΊΟΒΘἢ 
Τὐϊοταίυσ ἀϊθβοῦ Αστὸ ΒουοσβοΌθη τηδομύθ, οἱ Κ]θῖηθθ [ Χο 1 ἄστη Ὀ6- 
τμτηΐθη Ατῦτοβ. Ο 322 ἰηΐ. (ΒΙαὐῦ 2107 84). ΙΟἁἂὡ Κομπῃΐθ πὰ ἅδῃ ογβῖθῃ ΒυοΣ- 

ΒύδΌΘἢ 1 ζτοίβοσ Ε16 ΚΟΡΊΘσθα μα 6116 11π ΠοΣ πϊῦ: πάνυ ἀναγκαῖον. -- 

ἀρχὴ σὺν ϑεῷ τῶν πολυσημάντων λέξεων κατὰ στοιχεῖον. --- ᾿Ιμέλει. διὰ τοῦτο 
καὶ ὅϑεν καὶ ἴσως. --- ᾿ἡπειλῶ᾽ καυχῶμαι, εὔχομαι καὶ ὀργίξομαι (ΑΡο]]οη. ϑορβ. 
88, 2 Β61κ.). --- Ἀργός᾽ ὁ λευκὸς καὶ ὁ ταχύς (ΑΡ. 41, 21). --- ᾿ἀκειάμενον᾽ δύο" 
μεταφορικῶς (ρομόχί τοὺ τὸ σκευάξω) τὸν ἰώμενον «ἕλκος ἀχκειάμενον“ (Π. 16, 39) 

καὶ τὸ σκευάζξω᾽ ,ο,νῆας ἀκειόμενζονν, τάς (οἷδ συνέαξαν ἄελλαι" (Οἀ. 14, 388. 
ΑΡ. 19, 10). --- ἀκάμας᾽" δύο" τὸν ἀκοπέαστον᾽ ,, ἠέλιόν τ᾽ ἀκάμαντα" (1. 18, 239) 

καὶ κύριον᾽ οἰΛρχέλοχός τ᾽ ᾿Ακάμας τε (1]. 2, 828. Οοά. ἀκάμαντε. ΑΡ. 30, 7). 
-- ᾿Ακιδνότερον δύο" τὸν κακὴν χροιὰν ἔχοντα͵, ἄλλος μὲν γὰρ εἶδος ἀκιδνότερος 
πέλει ἀνδρῶν“ (Οἀ. 8, 169) καὶ τὸ ἀσθενές." οὐδὲν ἀκιδνότερον γαῖα τρέφει 
ἀνθρώποιο“" (Θά. 18, 180. ΑΡ. 30, 10). --- ᾿Δλωή᾽ τρία᾽ τὴν ἀμπελόφυτον" , πάντη 

οἱ κατὰ γουνὸν (-νὸς Οο4.) (ἀλωῆς οἱνοπέδοιο" (Οἀ. 11, 198) καὶ τὴν ἄλωα (Ὁ) 

ὡς δ᾽ ἄνεμος ἄχνας φορέει ἱερὰς κατ᾽ ἀλωὰς“ (1]. ὅ, 499) καὶ εἶδος μυρίσματος 
(Οοᾶ. μυριστῆ. ΑΡΟ]]. 28, 16). ---᾿ἡλοιφή᾽ τὸ λέπος καὶ τὸ ἔλαιον. (ἐν δὲν συὸς 
σιάλοιο ζῥάχιν» τεθαλυῖαν ἀλοιφῇ“ (1. 9, 208) .,καὶ ἐπιχρίσασθϑαι ἀλοιφῇ" 
(θά. 18, 1719. Αν. 38,14). --- ᾿ἀμβροσία δύο" , τοῦ (Ὁ) δὲ παρ᾽ ἀμβροσίην δμωαΐ" 

(θά. 5,199) καὶ τὴν ϑείαν ἀμβροσίην διὰ νύκτα" (11. 2, δ. ΑΡ. 30, .1). --- ἀμφίς δύο" 
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Θοΐθ β'ομγ  ἀθβϑο θη σὰ αταμάδ Ἰορὲ ὑπα Μ116 ϑίδαυς ἀ1686106 γοῚ- 
Καγχε ἰδ, ζοίσὺ δὰ Ὀθβίθῃ οἷ Ὑ  υ ]6 ἢ ΤΟΙ σομαοΥ δ 6]]θπ: 

Εἰγιηο]. χοπαΐῃ. τς ΟΒοῖσορ. οτίμοργ. Απϑοοα. Οχ. Π 2835, 82): 
“Μέων᾽ {γέγονε δὲ τοῦτον τὸν τρόπον κατὰ τὸν Ὧρονν᾽ ἔστιν λάω, 

τὸ σημαῖνον τὸ ϑεωρῶ, ἐξ οὗ καὶ ἀλαός, ὁ τυφλός, (οίονεὶν ὁ ἐστε- 
ρημένος τοῦ λάειν, ἤγουν τοῦ βλέπειν. ἀπὸ τούτου τοῦ λάω γέ- 

γονεν λέων" ὀξυδερκέστατον γὰρ τὸ ϑηρίον, ὥς φησιν ὃ Μανέϑων 
ἐν τῷ πρὸς ᾿Ηρόδοτον" ζφασὶν γὰρ ὅτι οὐδέποτε καϑεύδει ὃ λέων. 
τοῦτο δὲ ἀπίϑανον᾽" οὐκ ἐνδέχεται γὰρ ἀεί τινα ἐγρηγορέναι" ἀλλ᾽ ἴσως 
ὡς ἡ δορκὰς ἐν τῷ καϑεύδειν ἀνεῳγμένους ἔχει τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ 

τὴν κύκλωσιν ἵ τὴν π.} Διὸς ἀμφὶς ϑανάτοιο“" (1]. 8, 444) καὶ τὸ χωρίς (ΑΡ. 39, 1). 
-- Ἄντυξ᾽ ἤγουν περιφέρεια᾽ καὶ ἡ κατὰ τοῦ ἅρματος (ΔΡ. 81, 1). -- Ἄργος" 
τέσσαρα Πελοπόννησον ,,"Αργεὶ παντὶ ἀνάσσειν" (1]. 2, 108) [καὶ κύριον) 
καὶ τὴν πόλιν ,,οἵ δ᾽ ἴάργος {τ᾽ εἶχον Τίρυνθά τε" (1]. 2, 669)" καὶ τὴν Θεσσα- 

λίαν ονῦν δ᾽ (αὖ τοὺς ὅσοι τὸ Πελασγικὸν Ἄργος ἕναιον“ (1]. 2, 681) καὶ τὸν 
Ὀδυσσέως κύνα μὰν δὲ κύων κεφαλήν τε καὶ οὔατα κείμενος ἔσχεν Ἄργος" (Οὰά. 
11, 2391. ΑΡ. 41, 16). --- ἀρετή δύο᾽ τὴν τοῦ πολέμου ἀνδρείαν ,,οἶδ᾽ ἀρετήν" 

(1. 18, 2186) καὶ τὴν φυσικὴν φρόνησιν. --- ᾿Αγκύλον᾽ τὸ περιφερές, τὸ σκολιὸν 
καὶ τὸ ἰσχυρόν (ΑΡ. 4, 26). --- ᾿Δῶ᾽ τὸ πνέω καὶ τὸ κοιμῶμαι, ἐξ οὗ καὶ ἀεσσί- 
φρων, ὁ μὴ ἐγηγερμένας ἔχων τὰς φρένας, καὶ τὸ βλαστάνω (νρὶ]. ΑΡ. 3, 7). -- 

ἀφῶ" τὸ εὔχομαι, τὸ ἀροτριῶ καὶ τὸ ἀρέσκω, οὗ ὁ μέλλων ἀρέσω. --- Αἰγιαλός" 
δύο᾽ ὁ τῆς θαλάσσης" καὶ τόπος ,,Αἰγιαλόν τε ἅπαντα καὶ ἀμφ᾽ ᾿Ελίκην εὐρεῖαν" 

(Π. 2, 618). --- ἰών" τρία᾽ τὸν μυελὸν ὡς δ᾽ αἴων πε. .... καὶ τὰ χίλια ἕτη 
καὶ γὰρ (ἢ) τοὺς ζ΄ αἰῶνας καὶ τὸν τῆς ξωῆς χρόνον ,,καὶ λείπει αἰών“ (1]. ὅ, 685) 

καὶ «τὸν αἰῶνα ἅπαντα" ὡς ὁ θεολόγος" αἰὼν γὰρ οὔτε χρόνος (γρὶ. ΑΡΊοα 604, δ). 
- ᾿Ἀκτή" ὁ αἰγιαλός" καὶ τὸ λεπτότατον τοῦ ἀλεύρου. --- ρμα᾿ παρὰ μὲν “Ἕλλησι 
τὸ ζεῦγος τῶν βοῶν. -- Αἰόλος" κυρίως, ὁ ποικίλος καὶ ὁ εὐκίνητος ᾿μκορυϑαίολος 

Ἕκτωρ" (4). ΑΡΟ]]. 16, 82). --- ψ' εἰς τοὐπίσω, τὸ μετὰ ταῦτα καὶ τὸ ἑκάρ᾽ 
ἂψ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπ᾽ οὐδὸν ἰὼν κατ᾽ ἄρ᾽ ἔξετο: (Οἀ. 17, 466) καὶ τὸ πάλιν ἂψ 

ἀπονοστήσειν" (1]. 1, 60). -- γαυός" ὁ γενναῖος καὶ ἴφϑιμος καὶ ὄνομα κύριον, 
καὶ ὄνομα ἔϑνους (νρὶ. ΑΡ. 71, 3). ΘΓ ΙΘΒΟΥ βιθῃῦ, ἀ88 1ϑὺ οἷπθ ἔγά ὈυΖϑα- 
ΟἸπΊ 806 Κοταρὶ]ὕϊοη, σα πϑομεῦ δὰ8ϑ ΑΡΟ]]Ο 08, ἀϑ μη 808 ΘΊμΘτα Ζυσοὶ θη, ΒΒ] 1 ΟΠ ῃ, 
ΒΌΘΥ ΒΟΒΟῚ γ0ῸΠ θίπϑιὰ ΟἸ τ ϑέθη ἀθογαγ οι θίθῃ ΥΥ οσῖκ. Ὀ1686106 γα ὶσαπρ' ὈΘΙᾶθΥ 

185 ἱπ ΒΘῈΣ νἱ6] νυ] ]θσοσ ΕὌστα αἀοσ ΘΓ θ8οσ ἀθ8 ΕἾΥΤΩΟ]. τιϑρη, ἀθν ἄθῃ ΑΡΟ]]οπΐοΒ 
16 βΒθ] εῦ τοῦ Αὐροη ροβοῆθῃ δδὺ μὰ τὰν ἘδκομϑίχυκΚύϊοη ἀθ886] 6 δομδύθῃβ 

80 ψοὶὺ Ὀοπυϊχζὺ ψογάθῃ αἀὔγθθ, 418 ἀἱθ α]οββθὰ ἀθ8 Οοᾶ. Απλργοβίϑηῦ8 ἀ16 1η- 

ἀϊτοκίθ Βϑηυΐσυαμρ ἀθββθίρθι βίομθσ βδὑθ]|]θ. ἤθη ΒΟ618 σϑῦθῃ α16 ΟΘ]οββθῃ 
ἀοθ8 Μαρηυμα ᾿“πειλῶ 121, 2; ᾿Αργός 186, 2; ᾿Δκειόμενον 46, 88: Ἄργος 186, δ; 
᾿Αφρετή 188, 88. ἄω 114, 42: ᾿Αρῶ 141, δ. Αἰών 41, 1ῦ; “ἥρμα 146, ὃ; ἊΨ 
184. 88. 16 ΑἸσΆῦθη ὥδοσ αἀ16 πολυσήμαντοι λέξεις ἴῃ ἀἱαδθῃ ΟἸοθθθη ἔθ θη 

ἴση ἀδηυϊηῦμ. 
1) ΠῚΘ δὺ8 ἀογ Εριΐζοῖωθ ἄθσ ΟΥὐμορύδρῃὶθ οἱηροϑοίζίθη Ῥ᾽Υοσΐθ βὶπὰ ἴῃ 

ΘοΚῖο ΚΙδτηταθσει ρ ΒΟ] οββθη. Ὠθῃ ΟΒΟΙΣΟΌΟΒΙΚοΒ (ποῦ ἀδ8 Εὐγτμο].) Ὀδπαὐχὺ 

Επυδίαίμιοβ 867, 88 πὰ Εἴγχηοὶ. απὰ. 867, 41 ; 88 Ογο8, ψΟ}] ἀυτοῖὶ ΤΙσηούῃθο08, 

βοβδρεν τνἱθ] θοῦ ἀθσ γοσέδβθοσ ἀθσ φυσιολογήματα ἅ68 Οοἀ. Βατοοοϊϑηιπ ΟΥΒπι. 

ἈΑπροᾷ. ΟΣ. ΓΥ͂ 268, ῶὅ υπὰ δὺδβ ἀτθθθῖὰ ἀθσ βορϑηϑηπίθ ῬΕΥΒΊΟΪοθοθ (Κδρ. 1). 
ΒοΙιεοπδιίοίη, Θοδον. ἃ. στίοος. ἘΠγτιλοϊοσίϊεα. 2. 
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λοιπὸν ὑπόνοιαν παρέχει τοῦ μὴ χαϑεύδειν, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ 

ὁ λέων ἐν τῷ καϑεύδειν ἀνεῳγμένους ἔχει τοὺς ὀφθαλμούς, ἐπειδὴ 
τῶν ὀφθαλμῶν μεγάλων ὄντων τὸ δέρμα τὸ ἐπικείμενον τοῖς 

ὀφθαλμοῖς μικρότερόν ἐστι καὶ οὐ δύναται σκεπάσαι αὐτούς. -“--- 
ΕΡίτμοσ. πῃ Ῥβα]. 80, 28 Τὸ λῶ πόσα σημαίνει: -΄. λῶ, τὸ λέγω, 

ἐξ οὗ καὶ λόγος" λῶ, τὸ πληρῶ καὶ τελειῶ, (ἐξ οὗ» καὶ λῶμα" λῶ, 
τὸ ἀπολαύω ἐξ οὗ καὶ λαιμός καὶ λάρυγξ᾽ λῶ, τὸ ϑέλω παρὰ Θεο- 
κρίτῳ᾽ λῶ, τὸ ἐπιϑυμῶ, ἐξ οὗ καὶ τὸ λελιημένος" λῶ, τὸ βλέπω, ἐξ 

οὗ καὶ λέων. ἐκ (δὲδ τοῦ λῶ, τὸ λέγω, γίνεται ἕτερον ῥῆμα 
λάσκω, ὡς παρ᾽ Εὐριπίδῃ “τοιαῦτα λάσκεις τοὺς ἀναγκαίους φί- 

λους (Απάγ. 611). (καὶ ἐκ τοῦ λῶ κατὰ ἀναδιπλασιασμὸν λαλῶ, 
ὁ μέλλων λαλήσω. -- ΟΥΟΒ τοορηδ. ΚΡ (Θ᾽ 6810) “ῶὥ" σημαίνει δ΄. 

λῶ, τὸ λαλῶ, ἐξ οὗ καὶ λόγος, λῶ, τὸ ἀπολαύω, ἐξ οὗ καὶ λάρυγξ, 
λῶ, τὸ βλέπω, ἐξ οὗ καὶ λέων" λῶ, τὸ ἐπιϑυμῶ, ἐξ οὗ καὶ τὸ 
ο»λιλαιόμενα χροὸς ἅσαι“ (1]. 11, 614). 16 Θ]οβδ 1δ8ὲ συρ]οίοι 
416 σιοβέιρβίθ 916}]180 468 Οτοβ, ἄθύθῃ Βεηυίζαηρ 861 08ὺ θη ὉΠ8 6Γ- 
Βαϊέθπθη ἀὔγιρσοη Αὐδζὰρ οἰπθηὴ μονγίββοη Ὑ οσὺ σου] δ, ΘΚ ΠΠΘΏ. 
Μδῃ σϑυρίθίομβο: του 9ὅ, 12 Μαλῶ" λῶ, ἀναδιπλασιασμῷ λαλῶ. 
παράγωγον τοῦ λῶ λάσω καὶ λάσκω' «τοιαῦτα λάσκεις τοὺς 

ἀναγκαίους φίλους. τὸ ὃὲ λῶ δηλοῖ ζκυρίως) τὸ ϑέλω" ὃ δὲ 
ϑέλει τις καὶ φϑέγγεται᾽ προὔὐπάρχει γὰρ (Οοά. δὲ) τοῦ λόγου 
ἡ ψυχικὴ διάϑεσις. οὕτω Φιλόξενος ἐν τῷ περὶ τῆς Ἰάδος δια- 

λέκχτου Οτίοη 21, 16 ᾿“λαός᾽ ὃ τυφλός, κατὰ στέρησιν τοῦ λάειν ἢ 
βλέπειν. παρ᾽ Ὁμήρῳ ..λάε νεβρὸν ἀπάγχων““ (Οἀ. 19, 280), ἰὰ 
Θ'πθπὶ 7811, ἀ6Γ Κζ,8η2 δὺὰ8 ῬὨΣ]ΟΧΘηΟΒ 18. Μδὴ συϑυρίθιομο ἀ16 6- 

Κοπδβύγυκύϊομ ἀΟΥ ΟἼ]οβθθ “ῶ ἀ68 εγκαβ πὲρὶ μονοσυλλάβων ῥημά- 
τῶν, ΜΘΙΟμο Η. ΚΊοιδ ὧἀ Ῥλιϊοχοηὶ σγαημη. «Αἀἰοχαηαγ. ϑβἰμανὶδ οἰῳ- 

"ηοἰοσίοῖὶΒ Ογοιβυσα! ἃ 1865 5. δὅ4 Ε΄ ρἷορῦ. 16 νουζὕρ! θη Αυ8- 
ΠΑΒσαηροη Κ]οΙβ 5 πάθῃ 7οὑχὺ ἀϊ6 γο]]δϑία Βεοβίβίισαηρ. 5) 

1) Ῥὸσ στδχητηδίβομο ϑίδηἀρυμκυ ἀθθ ῬὨΣ]ΟΧΘΙΟΒ ἰϑὺ ἀδ οὶ ὈΘϑο 6 Γ8 
Ἰοιοιῦ ΟΥ̓Κ ΡαΥ. Ζὰ ἄθιι δηρο χίθῃ ὕοσβ ἀοσ Οἄγββθο Ὀθθυκὺ ἀοσ ὅ.Βο- 
Ἰἰαδὺ μάων] ὁ μὲν ᾿ἀρίσταρχος ἀπολαύων, ἀπολαυστικῶς ἔχων, ὁ δὲ Κράτης 
λάων φησὶν ἀντὶ τοῦ βλέπων, ὅϑεν κατὰ στέρησιν ἀλαός, ὁ τυφλός (ἰττὶς Μο- 
δοᾶϊοβ Αποοά, Οχ. Ι 17, 34). ἘΠῚ ΡΏΣ]ΟχΘμΟΒ βὲμὰ Κϑίθβ υπὰ Ατἱδίαγοι ψ]θιοΒοΥ- 
“6186 Αὐἰογιδὺ πὰ ἀυχοῖ 810 Ὀοὰθ Βοαἀδαϊυπροα, Ὀοσουσί. θη ῬΒΣ]ΟΧΘΙΟΒ 

Ὀοηυΐϊχζὺ Ῥεβουάο- Ποσοάϊδη ἴῃ ἄθῃ ΕΡΙτ θυ ϑσαθη; τὙρ]. ὅ080]. Π. 12, 106 (Α). 

2) Βαγδυΐ, ἀαίβ ῬΒΣ]ΟχθηοΒ ἱπ ἀθη Ῥθ8] 6 η- ΕἸ ΡῚ λου βαθη πα ᾿τὴ απαϊβηυτη 
ἄγοι οἷμο Μι θα υ6116 Ὀοπαὐχὺ 180, ἈΔΌΘΩ, ψ10 10 πδοβέγδσ! ἢ Βθ6, Βόθοι 
ϑομ6 616 06 ϑόγαμπο Ὁ. 87 υπὰ οὔναβ ψοιΐοσ γογασϊπρομᾶ Α. Κορρ (Βοϊίσγᾶρϑθ ζὺγ 

στίθοι. Εἰχοογρίθαϊ οσαίυν 5. 148 5.) Ηἰηροσίθβοη. ϑοηδὺ Ὀδυμυθη 810} ὉΠΒΘΓΘ 
Ὀπέθυθασμαμσθηῃ ποῦ. Πὰ ἀϊθ Μιύθ]4 6116 πυπτηθὴσ Ὀθβίϊωημαῦ 18ὺ υπᾶὰ ἀϊ6 
ΕΥαΩΘ Ῥ8Ὸ} ἰἤσοιῃ ὙοΥΒΑ] π18 σὰ Οτίου δυΐϊχονοσίθη σοσάθῃ τηῦΐϑ, ΒΟ 10. 68 
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ἴῃ ἀδθῃ ζοϊροπᾶθη ΑὈάγιοὶς βπά ἀϊθ Ζυβᾶϊχο ἀθ8 [πέρυροϊδίουβ 
ΒΙσδύ τηϊῦ δα οποιωσηθη, δὈθηβουγθηὶρ ἀϊ6 ΜΟΏΥΖΔΏ] ἀοὺ αγδηΐθῃ 
ΑΟΥ ΒΘΕΥ ΠΔΟΒ]Ά581 0; σΟΒΟΒΓΙΘΌθηθη ΟΟα16685 4 ἢ ΚΙ; ἀϊθ δὺβ ἀθιη ἀυ- 
ἀἸδηθτα Ζὰ μου ποπάθηῃ ΕρϑηΖαησΘη 51πΔ ΘΌΘΩΒΟ ψ|θ 416 ϑοηδβὺ παϊὲ 

ΒΙΟΒογμοὶλ οἰπζυδάροπάοη Υοτία ἴῃ φθΌτοομθπθ ΚΒ ΙΏΘΥ μ6- 
ΒΟ] Οββθη. Π)Ὶ᾽Ά6Ὸ οὐβϑίθ θῇ ἀδσ Απιμουκυηροη ρορὺ ἀϊθ Ῥαγ]]6]- 
βίθ]]0ῃ δὺβ ἄθῃ ΕἸ πιυϊβηηθη ἀπά δὰ8 ΡΒΙ]ΟΧΘΠΟΒ. 

Περὶ πολυσημάντων λέξεων ἐκ τῶν ᾿Ὥρου. 

᾿ἀναβάλλομαι᾽ σημαίνει δ΄" τὸ ἐνδύομαι, τὸ προοιμιάξω, τὸ 
βραδύνω καὶ τὸ ἀνακρούομαι. 

᾿Αχμή σημαίνει β΄" τὸ μεσαίτατον τοῦ καιροῦ τῆς ἡλικίας καὶ 
τὸ ὀξὺ τοῦ δόρατος. 

Χρῶ' σημαίνει ε΄" χρῶ, τὸ παρέχω, ἐξ οὗ καὶ χρηστός καὶ 
χρηστής, ὃ δανειστής" χρῶ, τὸ κτῶμαι, ἐξ οὗ καὶ χρῆμα, τὸ κτῆμα" 
χρῶ, τὸ μαντεύομαι, ἐξ οὗ καὶ χρησμός, ἡ μαντεία, καὶ χρηστήριον, 

τὸ μαντεῖον᾽ χρῶ. τὸ βάπτω, ἐξ οὗ καὶ χρῶμα᾽ χρῶ, τὸ πλησιάξω, 
ἐξ οὗ καὶ κατὰ παραγωγὴν χραύω. 

Τάφος σημαίνει δ΄" τὸ μνῆμα, τὴν νῆσον, τὴν ἔχπληξιν καὶ τὸ 
μνημόσυνον. 

Τὸ ξω σημαίνει ς΄, δ΄ βαρυτόνως καὶ β΄ περισπωμένως" ἕω, τὸ 
ἐνδύομαι, ἐξ οὗ καὶ εἶμα. τὸ ἱμάτιον, ἕω, τὸ πορεύομαι, ἐξ οὗ καὶ 
ὁδός, ἔω, τὸ ὑπάρχω, ἐξ οὗ καὶ ἔσεται, τὸ γενήσεται, ξω τὸ τελειῶ, 
ἐξ οὗ καὶ ἕως καὶ ἑσπέρα ἡ τῆς ζνυχτὸς ἢ τῆς) ἡμέρας τελείωσις. 
τὰ δὲ περισπώμενα εἰσὶ ταῦτα᾽ ἐῶ. τὸ συγχωρῶ, ἐξ οὗ καὶ ἐάσας, 
ἑῶ, τὸ καϑέξομαι, ἐξ οὗ καὶ ἦμαι καὶ κάϑημαι (τμὶ. α. 221, 17). 

Ὥϑω᾽ σημαίνει γ΄ ὥϑω. τὸ ἀποδιώκω᾽ καὶ ὄϑω, τὸ ἐπιστρο- 
φὴν ποιοῦμαι" καὶ ὄϑω, τὸ λεπτύνω, ἐξ οὗ καὶ ὀϑόνη, τὸ λεπτὸν 
ἱμάτιον. 

ἠδέϊμ, Ζὰ ἀθῃ δἰ πζθίμθα ]ΟΒΒΘῺ ΘΠ ΒύθηΒ δἰ ΡΔΔΓ Υ οΥ ] ΘΙ Ομββίθ  ]θὴ 88 ΟΥΟῚ 

τὰ ἄρῃ ΕἰγτΔΟ] Κα σὰ ἔὔροῃ. 

6. Χρῶ νο]] δ δπαϊρον Εἰ 14, 2δ χρηστός, ὁ ἀγαϑός, ὁ πᾶσιν ἑαυτὸν παρέχων, 
ζῦχη βοῃ 8 καὶ Ὅμηρος φῳχραύσει μέν τ᾽ αὐλῆς ὑπεράλμενον οὐδὲ δαμάσσει“. 
γα]. ῬΆΣ]οχθποβ περὶ μονοσ. ῥημ. πὶ ὅ0Π0]. Π. 2, 269 -- Οὐοι 22, 8 ᾿“χρεῖον, 
Οτοι 67, 1 (Ξε Εἰἴγχμο]. σζϑῃ.) Ζαχρεῖον. 11. Τάφος ταῖϊ. α. δ28, 21 δ8 
ῬὨΣ]ΟΧΘΠΟΒ περὶ μονοσυλλάβων ῥημ. 18. Ἕω ναῖϊ. Εἰ 21,10 680]. 1]. 2, 482 
(σαὶ. Οσ. 604,8. 1294, 8 δὰ Βοτοα.) 19. Ὥϑω (γρὶ]. ΟΥ. 124,11 δὺβ Ἠδτσοά.). 
ΑὩ. ΟΣ. Π 426, 27 νρὶ. αυᾶ. 420, 21. 

1. ὕθοσθουι ἔθ} 4 ΑΕ 6. Τὸ χρῶ ΑΚ 6. χρηστός] χρηστὴς Α, 
ἔθ] ῦ Ὁ 1Τ1. γρηστής ὁ δανειστής ἴ6}0} ὦ τὸ κτῆμα ἴθμ!ῦὺ 4 9. πλήσας 
! πλήσω ΗΕ πτήσσω 4 11. ἡ νῆσος ἡ ἔκπλ. ΡῈ, ἈΒΗΠ1ΟΠ6Β οὗ. 14. εἷμα 
τὸ ἔ 1  ΡᾺΑ 16. ἐξ οὗ ἔσεται καὶ 16. ἐξ οὗ Ρ ἀφ᾽ οὗ ΑΚ καὶ ΥΟΥ 
ἑσπέρα ἴομ}ὺ Ρ 11. ἐξ οὗ καὶ ἑάσας ἔδσ}]ὺ Α 11. 18. ἐξ οὗ καὶ καϑέζομαι 
καὶ κάθημαι, ἐξ οὗ καὶ ἡμέρα Ρ 40. ἐξ οὗ [610 Ρ 

.)ὺ) ἃ 
ο΄Ὃ οὐ 
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᾿Αρῶ᾽ σημαίνει γ΄. ἀρῶ τὸ ἁρμόξω, οὗ τὸ ϑέμα ἄρω ἄχρηστον, 
ὡς παρ᾽ “ἰσχύλῳ .«ἄραρεν ἦδε γ᾽ ὠλένη δυσεκχύτως““ (Ρτοπιοίμ. 60)" 
ἀντὶ τοῦ ἥρμοσται καὶ ἀρῶ, τὸ ἀροτριῶ" καὶ ἀράω ἀρῶ, τὸ εὔχομαι 
(ταὶ. 6. 82, 836). 

“ἴρω" σημαίνει (ς΄ ̓  αἴρων, τὸ ἐπαίρω" αἴρω, τὸ προσφέρω, ἐξ οὗ 
᾿καὶ ἄρτος, δ προσφερόμενος καϑ᾽ ἑχάστην ζἡμέραν)" αἱρῶ, τὸ δια- 

χωρίξω, ἐξ οὗ καὶ διαίρεσις" αἰἱρῶ, τὸ προαιροῦμαι καὶ καταβάλλω, ἐξ 
οὗ καὶ αἱρετικός" αἱρῶ, τὸ κρατῶ" αἴρω, τὸ κουφίξω (τα. α. 21, 54). 

Τὸ δρῶ σημαίνει δ΄. δρῶ, τὸ κρατῶ, ἐξ οὗ καὶ δάκτυλος" δρῶ, 

τὸ ὑπηρετῶ. ἐξ οὗ καὶ δραπέτης, ὁ δοῦλος ὁ ἀποδρῶν τῆς δουλείας" 

δρῶ, τὸ βλέπω, ἐξ οὗ καὶ τὸ οὑπόδρα ἰδών“ καὶ {τὸν δρήϑω, τὸ 
κοιμῶμαι, κατ᾽ ἀντίφρασιν" οἵ γὰρ κοιμώμενοι οὐ βλέπουσιν" δρῶ, 

τὸ πρόττω, ἐξ οὗ καὶ δρᾶμα. 6. 544, 61. 
“Μῶ᾽" σημαίνει δ΄. λῶ. τὸ λαλῶ, ἐξ οὗ καὶ λόγος" λῶ, τὸ ἀπο- 

λαύω, ἐξ οὗ καὶ λάρυγξ. λῶ, τὸ βλέπω, ἐξ οὗ καὶ λέων λῶ. τὸ 
ἐπιϑυμῶ, ἐξ οὗ καὶ τὸ ..λιλαιόμενα χροὸς ἀσαι“ (1]. 11, 614). 

Γραφή᾽ σημαίνει δ΄" τὴν κατηγορίαν καὶ τὴν ἁπλῶς ἐπιστολι- 
μαῖον ἔχουσαν χαρακτῆρα ......... γραφὴν καὶ τὴν ξωγραφίαν. 

Εὐϑύνω᾽ σημαίνει ζ΄. εὐθύνω παρὰ τὸ εὖ μόριον καὶ τὸ ϑύνω, 
τὸ δρμῶ καὶ ἐξισῶ καὶ κανονίξω, ἐξ οὗ καὶ εὐθύτης" εὐθύνω, τὸ 
ὁμοιῶ, ἐξ οὗ καὶ εὐθύνη, ἡ ὁμοίωσις" εὐθϑύνω, τὸ ἐλέγχω. ἐξ οὗ καὶ 
εὐθύνη, ἡ ἔλεγξις᾽ εὐθύνω. τὸ κρίνω, ἐξ οὗ καὶ εὐθύνη. ἡ κρίσις" 
εὐθύνω, τὸ τιμωρῶ, ἐξ οὗ καὶ εὐθύνη, ἡ τιμωρία εὐϑύνω, 
τὸ καταδικάξω, ἐξ οὗ καὶ εὐθύνη, ἡ καταδίκη" εὐθύνω. τὸ ἀπο- 
λογοῦμαι, ἐξ οὗ καὶ εὐϑύνη, ἡ ἀπολογία. ..εὐϑύνας, δίκας, τιμωρίας". 3: 
6. 2117, 49. 

᾿νύω" σημαίνει ε΄" τὸ πράττω, τὸ τελειῶ, τὸ ὁδεύω, τὸ ὠφελῶ, 
τὸ κατορϑῶ. 6. 061, 42. 

Στέλλω" σημαίνει δ΄" τὸ ἐπιστέλλω. ἐξ οὗ καὶ ἐπιστολή᾽ καὶ τὸ 

1. ᾿Δρῶ νρφὶ. ΟΥ. 122, 1---Α δὺ8 ΡΒΣ]οχρθηοβ- Τα]. δ. Αἴρω ναὶ. Ε 116, 23 
(τὸ καταβάλλω ὡς τὸ »φῆ γὰρ ὅ γ᾽ αἱρήσειν Πριάμου πόλιν) ΟΥ. 21, 18. ἤρτος 
(σ ἸΒο θη ᾿ἅλαός υπὰ ᾿κόλαστος, α16 δὺ8 ῬΆΪΠΟΧΘΠΟΒ Βύδβση 6). 9. Δρῶ 
γα]. ΟΥ. 21, 4 ἠποδρᾶν (ΡὨ1]οΧ.) 46,1. 46,6. 161, 6 Ὑπόδρα (ἀὰ8 ῬΏΣ]ΟΧ. περὶ 
μονοσ. φημ.) ΕΐγτλΟ0]. σοπυϊη. δρᾶμα 14. Λῶ νρὶ. οὔϑη υπὰ ΟΥ. 91, 22. 
92, 28. 17 υπὰ 19. Γραφή υπὰ Εὐθύνω δὺ8 αὐϊ᾽οἰδίιδοοη λέξεις πολύσημοι, 
16 516 2. Β. δύο} ἀ16 ΟΥγ}}}- βο ΒΟ θὰ ἀ68 74|116. Εἰ 11 Ὀϊούθαη. (}. δῦοι Εἰ αϑέδίδ. 
881, 2ὅ πολυσήμαντον τὸ τέλος ἐστί . 8. σ.) 29. Στέλλω Εἰ 1δ4, 6. 

1. ἀρῶ σημ. γ΄ ἴθμ}1ῦ 4 1-- 8. οὗ τὸ θέμα 18 ἥρμοσται ἔδ}]ὲ Ρ ΚΕ 
δ. Νοι ἐπαίρω: ἐξ οὗ καὶ αἴρεται ἀπὸ γῆς ἡ ξωὴ αὐτοῦ ΡῚ 18. ΗϊογΒΔΟΣ 
λπΐθσροὶ. 6]. Ποτήριον ΡΙΕΟ 411, 26 16. λιλαιόμενος αὶ -μενοι Α 
11. κατηγορίαν καὶ τὴν πνευματικὴν καὶ θεῖαν γραφὴν ΡΑ 18. ΟΒη6 
1ὕἅοκο Οοἀά. 19. σημαίνει δ΄ καὶ γ΄ Ῥ θύω Α Κ᾿, νἱο]]οομῦ ϑύω ϑύνω 
420. εὐθύτης καὶ εὐθύνατε τὸν ὁδὸν κυρίου καὶ εὐθύνω τὸ ὁμοιῶ ἐξ οὗ καὶ εὐ- 
ϑύτης ἡ ὁμοίωσις ΕΟ 20. 21. εὐθύνω τὸ ὁμ. Ὀ18 εὐθύνη δ] 4 24 
Ὧ18 2ὅ. ἡ καταδίκη ὈΪ8 καὶ εὐθύνη [61 4 27. σημαίνει ε’ ἴομ!ῦ Ρ 
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πλέω, ἐξ οὗ καὶ στόλος᾽ καὶ τὸ κοσμῶ, ἐξ οὗ καὶ στολή" καὶ τὸ 
χρύβω, ἐξ οὗ καὶ συστολή. Ε΄. 510, δ. 

Εἴρω: σημαίνει δ΄" εἴρω, τὸ τύπτω, ἐξ οὗ καὶ εἴρειν, τὸ 
τύπτειν" εἴρω., τὸ λέγω, ἐξ οὗ καὶ εἰρήνη «καὶ εἰρωνεία καὶ εἴρων, 

ὁ ἀπατεώνδ᾽ εἴρω, τὸ συμπλέχω, ἐξ οὗ καὶ εἷρμός" εἴρω, τὸ κουφίξω, 
ἐξ οὗ καὶ ἀειρόμενος, ὃ κουφιξόμενος. (α΄. 171, 32. 

Πρόνοια" σημαίνει δ΄" τὴν φροντίδα καὶ τὴν κηδεμονικὴν τοῦ 

παντὸς δύναμιν καὶ τὴν προαίρεσιν καὶ τὴν πρόγνωσιν. Ο.. 481, 26. 

᾿Ῥέξω" σημαίνει γ᾽" τὸ πράττω᾽ ὡς τὸ νῦν δὲ τόδε μέγ᾽ ἄριστον 
ἐν ᾿Δργείοισιν ἔρεξεν". (11. 2, 214) καὶ τὸ ϑύω .,ἄλλος δ᾽ ἄλλῳ ἔρεξε 
ϑεῶν αἰειγενετάων“ (11. 2, 400)" καὶ τὸ τῇ χειρὶ καταψῶ .,χειρί τέ 
μὲν κατέρεξεν“ (1]. 1, 861). 6. 491, 12. 

᾿σκῶ᾽' σημαίνει (δ΄) τὸ κατασκευάξω καὶ κοσμῶ καὶ ὑφαίνω 
καὶ γυμνάξω. 6. 84, 9. 

Τὸ κρίνω σημαίνει γ΄" τὸ διαχωρίξω, ὡς τὸ οκρῖν᾽ ἄνδρας κατὰ 
φῦλα“ (1]. 2, 862) καὶ τὸ καταχρίνω, καὶ τὸ δοκιμάξω. 

Τὸ φῶ σημαίνει δ΄. φῶ, τὸ λέγω, ἐξ οὗ καὶ φωνή: φῶ, τὸ 
φαίνω, ἐξ οὗ καὶ φῶς" φῶ, τὸ φονεύω, ἐξ οὗ καὶ φένω, τὸ φονεύω, 
καὶ φόνος" φῶ, τὸ ϑάλπω, ἐξ οὗ καὶ φῶσαι, τὸ ϑάλψαι. ᾿ 

Τὸ φύω σημαίνει γ΄᾽ τὸ ἀναβλαστάνω, τὸ ὑπάρχω καὶ τὸ 
κρατῶ. 

Φάρος᾽ σημαίνει γ᾽" ἀρσενικῶς ὃ τόπος. ϑηλυκῶς δὲ ἡ πόλις, 
οὐδετέρως δὲ τὸ ἱμάτιον. α΄. 549, 20. 

Σκχορπίος᾽ σημαίνει τὸν χερσαῖον. τὸν ϑαλάσσιον καὶ τὸν 
ἀστρῷον. 

“Ὡρα᾽ σημαίνει δ΄. τὴν φροντίδα καὶ τὴν ϑεωρίαν καὶ τὴν μεμε- 

ρισμένην ὥραν τοῦ ἔτους καὶ τὴν σωματοειδὴ ϑεών. Ο΄. ὅ80, 4. 

8. Εἴρω γαῖ. ΟΥ. 61, 27 (γχ]. 90, 19 δὺβ ῬΒ1)οχ.) 17. Φὼ γρὶ]. Οτ. 
1δ6, 82 “ὑπερφίαλος (1πΠ ἀ6ΓΥ ῬὨΙοΟΧΘΠΟΒ- Ε6186) 160, 195-14 Φωνή Φῶς (ΘΌΘΠ80) 
γρ]. 186, 1. 160, 27. 20. Φύω νοὶὺ τοῖομοῦ Εἰ 44,8 Οἱ 488, 26. 22. Φάρος 
ΥΩ]. οὔθ 8. 324. 

1. ΝΟΣ στόλος: καὶ τὸ διαχωρίξζω, ἐξ οὗ καὶ διαστολὴ ὁ χωρισμὸς καὶ 
στέλλεσθαι ἀπαρέμφατον τὸ ἀφίστασθαι καὶ ἀναχωρεῖν Οἱ προθοθοῦθη Δ 8. ση- 
μαίνει γ΄ Ρὶ, [611 4 8Β. 4. ἐξ οὗ Ὀϊ8 τύπτειν ἴθ0}} 4 4. ὅ. Ἐτρδητχὺ δὺ8 αὶ 
1. 8. κηδεμονίαν τοῦ παντὸς καὶ δύναμιν τὴν πράξιν 4 8. καὶ τὴν πρόγνωσιν 
ἔθ} ΡΙΑ 9. 10. ὡς τὸ Ὀ18 ἔρεξεν καὶ [681 4 10. 11. ἄλλος Ὀ18 αἰδιγενε- 
τάων καὶ ἴθ} 4 ἔρεξε Ρ 12. ΝΟΣ κατέρεξεν: ἧ ὕπου, ἧ καϑός, ἡ 
ἥτινι, ἦ ἄρα, ἦ ὄντως, ἢ ἀργὸν ἢπαρό.ἡ 18. 14. 6]. ἴῃ αὶ πδὸ} Φύω, ἴδ 8}ῦ ἴῃ 
16. κατακρίνω ὡς τὸ ὑμεῖς καϑίσεσϑε ἐπὶ ιβ΄ θρόνους κρίνοντες τὰς ιβ᾽ φυλὰς 
τοῦ ἰσραὴλ ἀντὶ τοῦ κατακρίνοντες καὶ τὸ δοκιμάξω ὡς τὸ κρίνον μὲ κύριε ὅτι 
ἐγὼ ἐν ἀκακία μου ἑἐπορεύϑην ΡῈ 11. 18. φῶ τὸ φαίνω Ὀΐδ φῶς 16}ὺ 4 
18. 19. φένω τὸ φονεύω καὶ 6} }  ὦ'Ὗ 2422. 38. 6]. ἴομ} 22. γ΄ ἴο}ὺ 
σημ. γ᾽ ἴρ8}]} Α 24. 2ὅ. καὶ τὸν οὐράνιον ἤτοι τὸν ἀστέρα Α 26. ΝΟ 
ἀστρῶον: καὶ σκορπίος ἠμπαλέστρα 26. σημ. δ΄ ὥρα ἡ φροντὶς καὶ τὴν 
μεμξρισμ. ἢ 271. ὥραν τοῦ ἕτους ἴδἰὺ 7 Ἰ13δ8β 
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Τέλος᾽ σημαίνει ς΄ τὸ τάγμα, τὸ πεπληρωμένον ἔργον, τὴν 
πρόσοδον, τὸ ἀξίωμα, τὸ δαπάνημα καὶ τὴν ἑορτήν. 

“έγω: σημαίνει ς᾽ λέγω. τὸ λαλῶ, ἐξ οὗ καὶ λόγος" λέγω, τὸ 
μετρῶ. ἐξ οὗ καὶ ὡρολόγιον, τὸ τὰς ὥρας μετροῦν᾽ λέγω, τὸ κοι- 

μῶμαι, ἐξ οὗ καὶ λέχος ἡ κοίτη" λέγω, τὸ συλλέγω, ἐξ οὗ καὶ ξύλα 
πολλὰ λέγεσϑε"ς (]]. 8, ὅ07): λέγω. τὸ λαγχάνω, ἐξ οὗ καὶ ὃ μέσος 
παρακείμενος λέλογχα κατὰ πλεονασμὸν τοῦ γ᾽ λέγω, τὸ φροντίξω, 

ἐξ οὗ καὶ μετὰ τοῦ στερητικοῦ ἃ ἀλέγω, τὸ οὐ φροντίξω, ὡς τὸ «οὐχ 

ἀλέγω ὡς εἴ με γυνὴ βάλοι ἢ πάις ἄφρων“ (1]. 11, 589). τοῦ λέγω 
ὃ δεύτερος ἀόριστος ἔλεγον, καὶ ὥφειλεν εἷναι ἔλαγον κατὰ τὸν κα- 
νόνα τὸν λέγοντα ὅτι κἄν που τύχῃ (ἐν ἐνεστῶτι» τὸ εξ σὺν ἀμετα- 

βόλῳ, εἰς ἃ αὐτὸ τρέπει ὃ δεύτερος ἀόριστος" ἀλλὰ σεσημείωται τὸ 

λέγω ἔλεγον καὶ φλέγω ἔφλεγον [ἀγείρω ἤγειρον ὀφείλω ὥφελον]. 

γα. α. 864, ὅ. 
Νέμω᾽" σημαίνει δ΄. ζνέμων, τὸ βόσκω, ἐξ οὗ καὶ νομεύς, ὃ 

βοσκός" ζνέμων, τὸ πορεύομαι, ἐξ οὗ καὶ νέμεται, τὸ ἐπιπορεύεται" 
ζνέμων, τὸ μερίξω. ἐξ οὗ καὶ χρεανόμος" ζνέμων. τὸ μέμφομαι, ἐξ 

οὗ καὶ νέμεσις, ἡ μέμψις. 6. 40, 44. 
16 Βοβοδδθημοιῦ ἀ68 ὙΥΘΥΚοΒ ἰδὲ ὨΪΘΥΏ8Ο ἢ ὍῸΔ] ΚΙΑΥ. ΟτῸΒ 

δαὺ οἷ πθ γουζρ!ο μα Θπ6116, ἀ85 ΒΒουηδυ κου 408 ΡΆΠ]Οχθποθ, Ὀθηυΐχ 
πὰ σθηδὰ ΜΙ0ῸῪ 10 ἄθη ἔχου ὈΟΒρυοομοπθη ΘΟ τ θη ἀ16886 Ηδυρύ- 
461160 τηϊῦ ζ8η2 Ἀπάθγ8 σοαγίθίθηῃ υγίθι]5108, 18 ἀἸ θη) ΕἸ πα ἸΒο ἢ ζὺ- 

ΒΒΙΩΙΠ ΘΗ ΘΑΓΡοΙ οί. ὙΥΟΥ ποΌθη 416 τ]ὸ Βοαθαΐαμροη στο ἀναβάλλο- 
μαι ΟὐΘγ σόῃ γραφή οὐδγ εὐθύνω ἀ16 νἱὸγ σορ δρῶ οὐδὺ φῶ 5806|}}, 
ΟΡ σοὶ 'ἴῃὰ ἀογ ΤἸμαῦ σπϑᾶοσ Ὑογϑίβπαηβ ΕΪΥ Ἃ10 ΥΘΟΒΊΒΟΒΟ 

ΡΥΔΟΠΘ. ΠΟΟῚ ΚΙΑΥΘΒ Ὠθηῖθη. [)48 οὐγχμο!ορίβομο Ὑου]ς ἀθ8 ῬΆ1]ο- 
ΧΘΩΟΒ ὑπὰ 416 Ζζὰ ΠΟΘΙ υπὰ ἀἄἀδθῃ αὐ βομθη ΘΕ  βίθ ]Θγ τ - 

ογρσίθη βου θη περὶ πολυσημάντων λέξεων ΒΟΒΊΘΠΘΗ 1᾿ πὶ Ὑγ656}8- 
νου γϑηαὐ, γγ6}} φῶ, 4845 ὩΣ ροβίυ]οτίο ΥΥ οσί, ᾿ἢτη ἀυγοι ῬΒΠ]ΟΧΘΙΟΒ 
818 Ὀοζθυσί ὑπαὶ Ἰβέουβοἢ; ρσορθῦθη ρα]ξ. Αὐοὸὰβ ἀ16 πὶομξ ἄθχῃ 
ῬΒΣΟΧΘΠΟΒ θη ]θ μέθη Βοβίδηαἑθ]θ ὑσοσάθη ὙΓΓ ἸΏΒ 818 ὈΣΒΡΤ Πρ] ΟΣ 
8 Οἰξαΐθη ΘΥ ΒΘ ΌΠΟΝ ΤΘΙΟΠ6Γ σογϑύθ θη τη ὔββοη: ΥΥο κοι Δ ΌΘα 
810 ΕΓ ὕη8 ἀΘΏΠΟΟΝ πού. ὃ 606 ἴθ ἀθῃη δὰβ ἄθῃ ξο] σϑηάθη 
ΑΒοβηϊ ἔθη ἀ6ΥΓ ΟΓΟΒΒΟ ΧΙ, 61 ἀθπθη ἀΠ8 ΑἹ πιο ῦ ΠΩ ὩΣ ἀϊ6 [πΐου- 
ΡΟΪδἑομθη ΘΌΒΒΟΠΘΤΏ 1], ΠῸΓ 416 Ο]οββθὴ ΠΘύΟσ, σγ6 16} 6 808 
ῬΆΠΟΧΘΠΟΒ ζ,8}2 ΟὝΘΥ ἐδ  ]υγοῖθθ βὐδιμσηθῃ ᾿κ ΠΏΘΉ. 

8. Λέγω τνρὶ. Οτίοῃ 170, 38. λέγω τὸ κοιμῶμαι ῬΆΏΣΟΧχ. Οτ. 169, 28. 31. 
16. Νέμω ὌὈΘΒΒΟΣ Εὶ' 81, 18. 

1, 2. τὴν πρόσοδον ἴδ} Α 8. πόσα σημ. τὸ λέγω Ἐξ ΑΚ 4. ὧρο- 
λόγος δ. λέχος ἡ ἴδ} Ρ ὅ. 6. πολλὰ ξύλα ΑΡΙ 8. ἐξ οὗ 
6 }}} Α μετὰ τοῦ στερ. ἃ ἴθ} 7᾽ 8. 9. ὡς τὸ ὈῚΪ ἄφρων τοῦ λέγω 
ἴ08}0 4 18. ἐγείφρω ΡῈ 1δ--18, 6]. 9Γ68}0 ΡῈ πόσα σημαίνει τὸ νέμω β΄ Α 

ὁ). 
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᾿Ἄγω᾽ σημαίνει ε΄" (ἄγων. τὸ πορεύομαι, ἐξ οὗ καὶ ἀγυιά, ἡ 
ὁδός" ζἄγω», τὸ κλάνω, ἐξ οὗ καὶ τὸ κατέαξαν᾽ (ἄγων, τὸ φέρω 

καὶ (ἄγων, τὸ ἑορτάξω, ἐξ οὗ καὶ ἀγώγιμος, δ φερόμενος, καὶ ἄγο- 
μεν, τὸ ἑορτάξομεν᾽ ἀγῶ, τὸ ἐκπλήττομαι, ἐξ οὗ καὶ τὸ ἄγαμαι καὶ 

5 τὸ ἀγάμενος, ὃ ϑαυμάξων, οὗ τὸ ϑέμα ἀγάω ἀγῶ" καὶ ἀγῶ, τὸ φϑο- 
νῶ, (ἐξ οὗ καὶ ἄγος, ὃ φϑόνος». 6. 1, 82. 

᾿Ἵπόνασϑαι᾽ ἐκ τοῦ ὀνῶ, τὸ ἀπολαύω, γένεται παράγωγον ῥῆμα 
εἰς μι ὄνημι, τὸ παϑητικὸν ὄναμαι ὄνασαι ὄναται καὶ τὸ ἀπαρέμφα- 
τον ὄνασϑαι. σημαίνει ὃὲ τὸ ὀνῶ δ΄. τὸ ὠφελῶ., τὸ ἀγοράξω, τὸ 

10 ἀπολαύω καὶ τὸ μέμφομαι. συντάσσεται τὸ μὲν ὀνῶ, τὸ μέμφομαι 
πτώσει αἰτιατικῇ, τὸ ἀπολαύω γενικῇ, τὸ ἀγοράξω δοτικῇ καὶ αἰτια- 
τικῇ καὶ τὸ ὠφελῶ αἰτιατικῇ. Ο΄. 68, 88. 

Αὔω᾽ (σημαίνει) ς΄. (φαὔω,) τὸ λάμπω, ἐξ οὗ καὶ αὔριον" 
(αὔω,Σ τὸ ξηραίνω, ἐξ οὗ καὶ αὖος, ὁ ξηρός" ζαὔω.) τὸ φωνῶ, ἐξ οὗ 

16 καὶ τὸ αὖε δ᾽ Ἵρης ἑτέρωϑεν“ (1. 20, 51) ἀντὶ τοῦ ἐφώνει" 
(αὕὔω,) τὸ καίω, ἐξ οὗ καὶ τὸ βάναυσος, ὁ περὶ τὸ πῦρ ἐργαξζό- 
μενος᾽ ζαὔύω,) τὸ πνέω, ἐξ οὗ καὶ αὐλός" καὶ ζαὔω.» τὸ κοιμῶμαι, 
ἐξ οὗ ποιητικῶς ἰαύω, τὸ κοιμῶμαι. 6. 9, 12. 

(ζ(Κνῶ᾽ σημαίνει ε΄) κνῶ, τὸ φϑείρω, ἐξ οὗ καὶ κνύξω᾽ κνῶ, 
90 τὸ κνήϑω, ἐξ οὗ καὶ κνήμη" χνῶ. τὸ διακόπτω., ἐξ οὗ καὶ κονῶ᾽ 

κνῶ, τὸ κάμνω, ἐξ οὗ καὶ ἀκμή, ἡ μὴ κάμνουσα, κατὰ στέρησιν τοῦ 
ἃ, καὶ ἄκμων ὁ μὴ κάμνων" κνῶ, τὸ κοιμῶμαι, ἐξ οὗ καὶ κνώσσειν, 
τὸ κοιμᾶσϑαι. 6. 531, 16. 

Κλῶ" σημαίνει ς΄" {κλῶ,) τὸ καλῶ, (ἐξ οὗ καὶ κλῆρος" κλῶ,) 
τὸ ἐπαινῶ, ἐξ οὗ καὶ κλύω, τὸ ἐπαινῶ" ζκλῶ,) τὸ κλάνω, ἐξ οὗ καὶ 
τὸ κλαίω, παρὰ τὸ κεκλάσϑαι τὴν φωνὴν ἐν τῷ κλαίειν ζκλῶ.) τὸ 

φωνῶ (καὶ τὸ ἀκούων, ἐξ οὗ καὶ κατὰ παραγωγὴν κλύω" {κλῶ,) τὸ 

ἐμποδίξζω, ἐξ οὗ καὶ ἵ κλᾶν τὸ ἐμποδίξειν" καὶ κλῶ, τὸ φονεύω (ἤτοι 
καταποντίξω». 6. 820, 41. 

80 (Κρῶ᾽ σημαίνει γ᾽ κρῶ, τὸ ἐπιχέω, οὗ ὃ μέλλων κρώσω. ἐξ 
οὗ καὶ κρωττός, ὃ σημαίνει τὴν ὑδρίαν᾽ κρῶ, τὸ φωνῶ, ἐξ οὗ καὶ 

2 σι 

1. "Ἴάγω ἴὰ υὐβρυηρ ομοσοσ Οοβίδ]ῦ Κ᾽ 78,16 να]. Οὐ. 22, 17 δὺ8 ΡΒΙΠ]ΟΧΘΠΟΒ- 
ΤΟΙ], νρ]. 29, 2 Ηδσγοάΐϊδῃ (υπᾶ ῬΒΙ]ΟΧΘΙΟΒ). 1. ᾿ἡπόνασϑαι (τοὶο ΠΟ Υ ἴῃ 6) 
ναὶ]. Οἵ. 119, 11 Ὄνειαρ 08 ΡΒΙΟΣΧΘΗΟ8- 161] απὰ πἀπΐθῃ 5. 874. 18. Αδω τρφὶ. 
Οὐίοι Εἶγτθοὶ. πιαρτι. 464, 82 ᾿Ιαύω νρὶ. Οτ. 18, 19 (46, 4). 14, 34. 19. Κνῶ 
ΟἼοΣ 20,12 ἀκμή υπὰ 84,6 (ΡΒΣ]ΟΧΘΙΟΒ - 1611) ΟΥ. 149, 10 (ΡΒΣ]ΟΧΘΠΟΒ - ΤΘ1]) 
Θυᾶ. 880, 12 υπᾶ 49 -- ἀΘηυ]η. 24. Κλῶ ναὶ. Οτίοῃ 84, 9. 8δ, 10---Ἰ4. 
86, 11--22.. 80. Κρῶ νρῖ. Οτίοη 84, 14. 80, 4---9. 92, 82. 90,18 (νος Κνυζοῦν 
το Κνῶ γρ]. ΟΌΘΠ) γρὶ. αυά. 849, 42 δὺ8 αἀδπυϊη. πὰ ἀθμπαΐη. Κρωσσός. Εἰ 100, ὅ. 

ὅ. ϑαυμαξόμενος ῬῈ οὗ Ὁ18 ἀγῶ ἴδ] ὺ Ρ ὃὄὅ. 6. φρονῶ ἢ ΕΒο]σὶ 
᾿Αξιῶ (6 62, 88 1---ὃρ9. ᾿ἡπόνασϑαι Ὁ18 ὄνασϑαι 108}0ὺ ἢ Ὀνῶ σημαίνει 
γ} 16. ἑτέρωϑι ΡῈ 18. ἐξ οὗ ὉὈ18 κοιμῶμαι ἴδμ]ὺ Καὶ 18. Εο]ρὶ 
6]. Βύω νρὶ. Ο 111,28 4“έκην, Ἔχω αἱ 220) 84 21. τὸ κάμπτω ῬῚΪἝἜ8]. κρῶ- 
τος ὶ κρῶπος κὶ α 
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κρώξω, τὸ κράξω, καὶ τὸ κελαρύξω (ἀπὸ γὰρ τοῦ λα καὶ τοῦ κρώξω, 

ὡς παρ᾽ Ἡσιόδῳ (ὙοΥ6 ἃ. Ταρο 1417) μή τοι κρώξῃ λακέρυξα κο- 

ρώνηκ) κρῶ, τὸ τελειῶ, ἐξ οὗ καὶ .,τόδε μοι χρήηνον ἐέλδωρ“ 
(1. 1, 41). 6. 8350, 4. 

Ὄδω:" σημαίνει δ΄. ὄδω τὸ ὄξω καὶ πνέω, ἐξ οὗ καὶ ὠδέα, ἡ 5 

ὀσμή, καὶ μετὰ τοῦ δυσ μορίου δυσωδία᾽ ὄδω, τὸ μυρίζω. ἐξ οὗ 

καὶ ὠδία καὶ εὐωδία, ἡ καλὴ ὀσμή" φὠδῶ, τὸ ἄδω, ἐξ οὗ καὶ ὠδία, 
ἡ φδή, καὶ εὐῳδία, ἡ καλὴ ὠδή᾽ ὁδῶ, τὸ πορεύομαι, ἐξ οὗ καὶ δδία 
καὶ εὐοδία, ἡ καλὴ δδός. α. 419, 40. 

Τὸ πείρω πολλὰ σημαίνει᾽ πείρω, τὸ σουβλίξζω καὶ κεντῶ. ἐξ 
οὗ καὶ πεῖραρ καὶ πεῖρας καὶ πειρά" πείρω, τὸ τελειῶ, ἐξ οὗ καὶ 
πέρας, τὸ τέλος" πείρω, τὸ περῶ, ἐξ οὗ καὶ πόρος καὶ πέραμα" 
πειρῶ. τὸ δοκιμάξω, ἐξ οὗ καὶ πεῖρα. ἡ δοκιμή" πειρῶ, τὸ μεϑο- 
δεύω, ἐξ οὗ καὶ πεῖρα, ἡ τέχνη" πειρῶ, τὸ γινώσκω. ἐξ οὗ καὶ 
πεῖρα, ἡ γνῶσις. πειρῶ. τὸ πειράξω, ἐξ οὗ καὶ πειρατής, ὁ ἐν ϑα- 15 
λάσσῃ λῃστεύων, καὶ πειρασμός" πείρω, τὸ διαφϑείρω, ἐξ οὗ καὶ 
πεῖρα ἡ φϑορά᾽' πειρῶ, τὸ σπουδάξω. ἐξ οὗ καὶ πεῖρα, ἡ σπουδή" 
πειρῶ, τὸ βουλεύομαι, ἐξ οὗ καὶ πεῖρα, ἡ βουλή. Ὁ. 451, 4. 

Πρῶ᾽ σημαίνει δ΄" τὸ προϊῶ. τὸ πράττω, τὸ πιπράσκω,. ὅϑεν 
καὶ τὸ πέπρακα᾽ καὶ τὸ ἐμπυρίξω. αι. 484, 18. 20 

Πύϑω' σημαίνει γ΄" τὸ σήπω, τὸ ἐρωτῶ καὶ τὸ ἀκούω. α. 487,8. 

᾿Ῥάπτω᾽ σημαίνει β΄. τὸ πλήσσω καὶ τὸ τὰ διεστῶτα συνάπτω. 
6. 490, 24. 

Σπῶ" σημαίνει ξ΄" (σπῶ,) τὸ σπαίρω" (ζσπῶ.) τὸ κατασπῶ᾽ 

(σπῶ.) τὸ σπεύδω" ζσπῶ,») τὸ διαχωρίξζω᾽ (ζσπῶ, τὸ ἐκτείνω᾽ σπῶ,) 3ὅ 

τὸ στεγάξω, καὶ {(σπῶ. τὸ» ἀσπάξομαι. 6. 508, 8. 
Τὸ σῶ σημαίνει ς΄" σῶ, τὸ κινῶ᾽" σῶ, τὸ ξλκω" σῶ, τὸ ὑγιαίνω" 

σῶ, τὸ σείω" σῶ, τὸ σεύω, (ἐξ οὗ καὶ τὸν σεύονται (ΤΠ. 11, 415)" σῶ, 

{τὸ σώξω, ἐξ οὗ καὶ» σῶος. --- α. 520, 88. 

Τὸ τρῶ᾽ σημαίνει ε΄" τρῶ τρήσω, τὸ τρυπῶ᾽ {τρῶ τρώσωλ, τὸ 380 
βλάπτω᾽ τρῶ (τρέσω», τὸ φοβοῦμαι" τρῶ, τὸ καταπονῶ᾽ καὶ τρῶ, τὸ 

κόπτω. - . 551, 80. 

0 μιὰ 

21. Επθ 6]. Πύϑω ἴτὰ ἀἀθῃυΐῃ. ἰθὺ ϑηϊδύθῃβ ΒΗ] ΘΗ, ἀοοῦ 808 ΒΏΘΟΓΟΥ 
6119. 24. Σπῶ γνωϊ. Οτοῃ 147, 21 αυά. δ09, 231. 271. Σῶ ναὶ. Οτου 
104,18. 141, 84. 86, 12. 69, 24 Θυά. 214, 12. 80. Τρῶ τναῖ. Ε 160, 6 νερὶ. 
Οχΐοι 162, 9---36. 121,9. ὅ9, δ. 

8. Ηΐοσμδοὶ 6]. Κυρῶ, ΜΜόσχος Ο 898,9, Μὶν αἱ 894, δ6, Ὄλυμπος, Νό- 
μος Ο' 410, 22. 1. ἰβεύὴ ὠδὴ Ρ ὁδῶ τὸ ἄδω ΡΕΟ ἡ καλὴ ὠδὴ 
κατ᾽ ἐπαύξησιν τοῦ ὃ βραχέος εἷς ὦ α 9. ἨϊογΗΒΟῺ 6]. Παραβολή 10. στυ- 
βλίίω Ρ 11. πεῖραρ καὶ πεῖρας] πεῖρος καὶ πεῖρα ΡΕΟ πειρα] πειριά 
ΕΟ .19. τὸ πρωΐ 21. ΗΙΘτμδΟῊ 6]. Πύργος - Οἱ 488,18 Ε 146, 58. 
24, 5Ὶ ς΄ ΡῈ 4828. σεύωνται ἢ νρὶ. 1]. 8,36. 82. ΗἸοσΔΟᾺ 6]. Βασιλεύς 
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Τὸ ψῶ᾽" πόσα σημαίνει: δ΄. ψῶ, τὸ λεπτύνω, ἐξ οὗ καὶ ψιλός 
ὃ γυμνός" ψῶ,. τὸ προσεγγίξω, ἐξ οὗ καὶ ψώρα, παρὰ τὸ ἅπτεσϑαι 
καὶ κνήϑειν τὰ πεπονθότα μέρη τοῦ σώματος᾽ ψῶ, τὸ ψάλλω, ἐξ οὗ 
καὶ ψαλμός" ψῶ, τὸ ψωμίζω, ἐξ οὗ καὶ ψωμός. δ. 516, 20. 

δ Τὸ τῶ᾽ σημαίνει ε΄" ὄνομα, ἄρϑρον, ἀντωνυμίαν, σύνδεσμον 

αἰτιολογικόν, ῥῆμα. ὄνομα μὲν οὕτως .«οοὔτε σοι οὔτε τῳ ἄλλῳ“ 
(1. 1, 299), ἤγουν τινὶ" ῥῆμα δὲ ὡς τὸ Κύκλωψ, τῆ, πίε οἷνον"“ 
(θά. 9, 8341), τουτέστι λαβέ, τὸ ϑέμα τάω τῶ" ἄρϑρον δὲ ..»ἦὖ τοι μὲν 
τά γ᾽ ὄπισϑε Μαχάονι {πάνταν ἔοικεν τῷ ᾿Ασκληπιάδῃ“ (1]. 11, 618)" 

10 ἀντωνυμίαν δὲ ὡς τὸ «τῷ μιν ἐεισάμενος" (1]. 2, 22): σύνδεσμον 
(δὲ) αἰτιολογικὸν »ντῷ σε καὶ οὐ δύναμαι“ (Οἀ. 18, 331)" ἐστὶ γὰρ 
διό ὅταν μέντοι ἄρϑρον σημαίνῃ, ἑἐνικῆς μόνης δοτικῆς ἐστι πτώ- 

σεως καὶ περισπᾶται, τὸ δὲ δυϊκὸν βαρύνεται, οἷον τὼ Αἴαντε. 
ΘΟΒοη 416 ]Ἰοίχίθ (]οβϑδὸ δηξῃᾷ]δ Καῦτα ποοῖὶ Βοϑίδπαἑθ]θ 88 

ῬΏΠΟΧΘΠΟϑ: α16 ἔοΟ]σοπάθῃ Ο]οββθη, βουνοὶ 816 δομύ βἰηά, ἃ. ἢ. πολυ- 
σήμαντα ὈομΔΠ46]η --- ἀθηη 8116 0161 ΕἸΡΙ τ ΙΒ γι οδυ οκο ΠΌθη 
Β0 ἢ} 1 Ὁ ΑΙ δηροβοίχί --- βίδιησηθη ζ.8η2 8δὰὺ8 Ηοιπογ- Ο]οββαύθη ΟΘΥ 
Βοηϑέϊσθῃ ἸΟχ Κα ΙΒομθη ΘῈΘ]]6η. 

Μοἢν ἰαβθὴ ἀ16 Ὑουογε ρου 408 Οπαἀϊδηῦση ἀπα ΟΠ ΟΙ ΤΟ ΟΒοΒ (Ἰῃ 
ἄθῃ Ῥβαὶπηθη- ΕἸ ΡῚ τα ΥΊΒηη8η). 50 Κῦηηθη ΜΓ ΕἿΣ ΟΥΟΒ, απ Ζγασ ΕΓ 
ἄθῃ δὺὰβ ῬὮΙ]ΟΧΘΠΟΒ ϑδιητηθπάθῃ 7611, βοίοσχές ἴῃ ΑἸΒΡΥΙΘὮ ΠΘὨχΊΘΗ: 

Εριμ. ὅ8, 24 τὸ γῶ πόσα σημαίνει; δ΄. γῶ, τὸ χωρῶ, ἐξ οὗ καὶ 
γῆ, ἡ πάντας χωροῦσα᾽ γῶ, τὸ γανῶ, ἐξ οὗ καὶ γυνή" γῶ, τὸ λαμ- 

βάνω καὶ δέχομαι. ἐξ οὗ καὶ γαστήρ᾽ γῶ, τὸ φωνῶ, ἐξ οὗ καὶ 
υἦυσεν δὲ διαπρύσιον Ζαναοῖσι γεγωνός“ (γεγωνώς Οοά,, 1]. 8, 22). 
ἘΒ Καππ πο ΖΦ 6] 8 Ὁ 8610, αδίβ 46Γ Ὑ ΥΆβθου ἀ68 (ΙΒ ΌΙη 

Θ1Π6 ἅΒη]16ηο (Ἴ]οΒβα 185, ἀο ἢ Ζορ ΘΓ ΥΟΙ Ζὰ Βοθγοι θη 132, 16 Γῶ" 
εἰς τὸ Γαστήρ καὶ Γεγῶσα καὶ Γῆ (καὶν Γυνή καὶ Γωρυτός καὶ Ζ)ια- 

κήρυκτος καὶ ᾿Εγγυαλίξω καὶ Ἐγγύη καὶ Χϑών. Υαὶ. Οποι 839, 20 
Γυνή..... ὁ δὲ Φιλόξενος ἐν τῷ περὶ ᾿ναδιπλασιασμοῦ φησιν 
ὅτι γῶ ἐστι ῥῆμα δηλοῦν τὸ δέχομαι καὶ λαμβάνω" ὅϑεν καὶ γωρυ- 
τός τὸ δεχόμενον τὸ ῥυζτόν, τουτέστι τὸ τόξον». Υμῖὶ. Οτίοη 51, 2 

ἘἘγγναλίξαι; ἀοΥ “ποὶῖΐο ΤῸ] 5ἰδιπσηῦ δὺ8 ῬὨΠ]ΠΟΧθποθ. ΥΩ. ἔθου 
Οτίοη 62, 8 ᾿Ἐγγύη (68 ἰο]σί Ἔρεβος υπὰ Εἰδαλίμας πὰ ῬΆΠ]ΟΧΘΠΟΒ 
περὶ ἀναδιπλασιασμοῦ). ἴθογπογ ΟΥομ 42, ὅ Γωρυτός υπᾶ 42, 9 
Γαστήρ (σὰ ογρᾶπζοη δὺ8 Εἰ γτμο]. σϑμυη. τὸ Μαρη. 221, ὅδ υπὰ 

1. Ψῶ νρῖ. Ε 1, 16 (αἰθδο :ϑὺ αυά. ᾿πῴογρο]θσῦ) να]. Οὐόοὰ 167, 22 
«-΄ -ὧὕ-τ απ - - -ϑ--.-.. 

4, Ἡϊοσπδοῦ ΟἹ. Ἵνα Ο 218, 49 Εἰ 64, 1; Σκοπός Ο' δ04, 38; Πηληϊάδεω; 
Ἐμεῖο; Διώκω: ᾿Ακούσειαν. 
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απάϊδη. 119, 490. 120, 43). ομῃ ῬὨΙΠΟΧΘμΟΒ ρϑηδσθη ἀδηη ἔδυποῦ 
Ὅπου 48, 9--44, 1 Γύαλον, Γαυλός (Ἰοὐχζίεγοβ σὰ ουρϑηζθῃ 88 
Εΐγπιοὶ. σομυη. τ Μαρῃ. 222, 25). ἔδσπου Γἤ ἵτὰ ΕΠ ΎτΩ0]. ρΘΠΌ]η. 
(ΞξΞ Εἰΐγτθο]. πᾶσι. 220, 51), ἀοΥ δίβι]ὰπρ πο ἢ δὺβ Οτοη, πὰ 11 
αυάϊδη. 125, 16 ΘὈΘη 8118 δὰ8 ΟΥΟΙ. 

Ἔριμπ. 8, 9 χῶ..... καὶ σημαίνει δύο᾽ χῶ. τὸ χοιμῶμαι, ἐξ οὗ 
κοίτη᾽ κῶ, τὸ καίω, ἐξ οὗ καὶ τὸ ,κειάμενοι πυρὰ πολλά“ (]]. 9, 284). 
ΑὐΒβ ῬΆΠΟΧΘΠΟΒ βίδιηπιὺ Οὐοὰ 8ὅ, 1 Κώμη" παρὰ τὸ κῶ ῥῆμα, οὗ 
ὁ μέλλων κώσω᾽ δηλοῖ δὲ τὸ κοιμᾶσϑαι (ἴ΄ὰ ἰθπαϊη. ταὶ Κῶμα, 
Κωμάξειν, Κῶμος παϑαηητηθη). ἰΠηπι 6 1 08 σόογαὰβ σοῦὺ Κήλη ϑδὺ8β 

ῬΒΠ]Οχθηοβ περὶ μονοσυλλ. ῥημ.; να]. ἔοτπιου 8ῦ, 8 Κηώεις. 119, 19 
Ὀρεσκῷος (ῬΆΠ]ΟΧΘΠΟΒ οἰἐθγί). 

Ερίτπα. 1ὅ, 4 τὸ ῥῶ πόσα σημαίνει; ξ΄" ῥῶ, τὸ λέγω, ἐξ οὗ καὶ 
ῥῆσις ὡς καὶ ῥῆμα ῥῶ, τὸ ῥέω, ἐξ οὗ καὶ ῥεῖϑρον᾽ ῥῶ, τὸ ὑγιαίνω, 
ἐξ οὗ καὶ ῥῶσις (Οοά. ῥῆσις), ἡ ὑγεία, καὶ ῥώμη, ἡ δύναμις ῥῶ, τὸ 
φϑείρω, ἐξ οὗ καὶ ῥαῦς καὶ γραῦς, ἡ διεφϑαρμένη. ῥῶ, τὸ ἐξάγομαι, 
ὡς τὸ ῥῦσαί μὲ κύριε“. δῶ, τὸ κινῶ καὶ σείω, (ἐξ οὗ τὸν ,,ἀμβρό- 
σιαι δ᾽ ἄρα χαῖται ἐπερρώσαντο ἄνακτος“ (1]. 1, 529). ῥῶ, τὸ πράτ- 

τω, ἐξ οὗ τὸ ῥέξω.) αὶ. αυάϊαη. 494, 48 Ῥῶ᾽ εἰς τὸ ᾿Αριστίνδην 
καὶ ἄριστος καὶ "ἄρρωστος καὶ Διαρρήδην καὶ Εἰρύσασϑαι καὶ 
Ῥήτρα καὶ Σήραγξ. Ὥσδια ῬὨΠΟΧΘΟμΟΒ ρομότέ τὰ ΟΥοη Ζυηδο ϑὺ 

21, 29 “ρρωστος (ἀππι οὶ θα τοῦ ᾿κχρεῖον, 6]ΟΠ68 Οὔθη ἄθχῃ 
ῬΆΠ]ΟΧΘΠΟΒ ΖΌΘΎΊΘΒ6 5 δύ πα Π86}} ᾽“λαός, "ἄρτος, ᾿Ακόλαστος), 580- 
ἄδηη 121, 21 Ὀρρωδῶ (818 Θυ61190 ψχοπαδηπὺ ῬΒΙΟΧχθηοβ περὶ Ἰάδος), 
ἔργου 48, 4 Γραῦς πη ίο! θα, τοῦ Γύαλον υπὰ Γαυλός, ΑΌΘΙ ὙΤΘ]ΟΒΘ 

ΟὔΘη μϑμδπα6}]ξ ἰδὲ, δά] 10} 140, 10 “Ρῆσις. 
Αὐϑ ἀδγ ἱπὶ Εἰΐγιμοὶ. αυάϊδη. Ὀοπυΐχίθαῃ Ηδβηἀβομυν ἀ08 ΟΥΟΒ 

ὑγιδν ἔΘΥΠΘΥ ]ΏΖῈ: 
Θυάϊδη. 512, 1 Χῶ᾽ σημαίνει ζ΄. χῶ, τὸ χαίρω, χῶ, τὸ χωρῶ, χῶ; 

τὸ ὑπάρχω, χῶ, τὸ ὑποχωρῶ, χῶ, τὸ ὀργίζομαι, χῶ, τὸ χέω (καὶ χεύων 

ἀπὸ τοῦ χέω, χῶ, τὸ χώσω, χῶ, τὸ χάξω. Ζγ Εγ]δαύογαηρ' ἀϊοπΐ ΔΘΓ 

ψοϑαπιύθ ΑὈβομηε Οτίομβ 164, 20---16ὅ, 20, ἀθγ, τῖθ 16άϑὺ 81θΐ, 
ζὥϑη δὺ8 ΡὨΣ]ΟΧΘΠΟΒ περὶ μονοσυλλ. ῥημ. φοποτιηταθη ἰβύ. Ηϊηζα τὶ 
τ ΥΒΟ ΒΘ Π]Π16} Οπαΐδη. 511, 86 Χωσάμενος. 

αυάϊδη. 118, 24 Βῶ" εἰς τὸ Αἴνυτο καὶ Βάπτω καὶ Βορά καὶ 

Βουβῶνα καὶ Βοῦς καὶ Ἐκβασάν καὶ Ἐρυσίβη καὶ Ἤβη καὶ Ἵλεως 
καὶ Στίλβω. Οτοβ ]1οίβ οἴϑηασ υἱοῦ Βοἀθαΐξαηρθῃ ἄγ 485 ΥΥ̓ οσὶ 
Βῶ τὰ βῶ, τὸ λαλῶ" βῶ. τὸ βαίνω᾽ βῶ, τὸ τρέφω βῶ,. τὸ βάπτω. 

Ὅθιι ῬὨΣΟχθηοΒ ροβὄσοη 4160 ΟἼἸοββοὰ Οὐοηβ 81,1 Βάξειν, 81, 4 

1) Οτοβ Ὀθῃυΐχὺ β᾽ 0 βϑ] υβὺ 1 ἀδὺ 6Ἴ]1οβϑβθ ἱΡψώμη, γρὶ]. ΟὔΘῃ 8. 828. 
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Βάβαξ, 581,1 Βάϑρον, 51, 14 Βορά (γο]] δέδπαροῦ ἴθ Εἰ γτηοὶ. 
αυάϊδη. 111, 47), ἄογθῃ Ζυβαιητηθησομδυρκοιῦ πα Ηογκυμὴ 16 6Υ 
1,686. ουκοηπί. Μδῃ γϑυρΊθι 6 ταϊῦ ἀοσ ἴῃ ἀοΥ (]. Ἵλεως απά. 210, δὅ 
ΔΒ ΟΥΟΒ Θπὐμοιητηθ θη Βοιποσκυπρ ἐκ δὲ τοῦ ἰλῶ ἰλάσω ἴλάσκω, 
ὥσπερ φῶ φάσκω, βῶ βάσκω ἀϊο (1]οβ86 Οτομβ Φάσγανον (160, 21), 
ἀ16 ρθη α 15 οἰ ποῦ ῬὨΠ]ΟΧΘΠΟ8- 16 δηρομδτί. 

19 ΟἸοββοὴ Θνῶ αυάϊδη. 268, 80, Μῶ αυάϊδη. 400, ὅ9, Πλῶ 
Θυάϊδη. 4171, 2 'απά Φλῶ αυάϊδη. ὅθ4, 41 ρσοῆθῃ ΖΑ ΟἸΘΠΡΑΙ [ἢ 
Ἰούχέθυ 11π16 Θ᾽ θη 8}}8 δυῦ ῬΒΙ]ΟχθηοΒ συγἄοικ (το. ἘΠ. τὰ. 442, 89, 
ΟΥ. 102,16, ΟΥ. 149,11), ΟὟ 510 ΔΌΘΥ δὺβ ΟΥΟΒ βίβιιπηθη, ἰϑὺ ΖΦ γ616]- 
Βα, ἀαβ γϑυβοβιθάθμθ Βραθαΐξζαμσθῃ Ἃ6Γ ὙΥΓ26] πιο Πδιη δ σο- 
τηϑομῦ σογάθη. [8580 ]ρ6 μ]ῦ στοὰ Φρῶ ὝὟΟἰυάϊδη. δῦ8, 48: Φρῶ᾽" 
εἰς τὸ ᾿ἀσπάσιος καὶ ἄφρων καὶ Εὔφρανε καὶ Προϊῶ. νι ᾳὶ. 
ΟΥὐοὰ 184, 17 (Ὀοββοσ ἱπὶ .Ξ6801. Π. θὰ. ἃ 10, 290), Οποι 
160, 88 Φρέαρ, Φρήν, Φράζξω. 102, 2 Φρόνιμος, γνρῖ. ὅ680]. ΕἸ ΤΙΡ. 

ΡΒοιη. 264. 
Ὧ16 ΟἸοββοηρστρροῃ Κνῶ, Κλῶ, Κρῶ υπὰ Σπῶ, Σῶ, Τρῶ, Ψῶ 

Βίθῃθῃ 61 ΟΥΟΒ ἀπταϊ οὶ Ὁ. ΠΘΌΘη οἰπδηάθσ. 8 ΟΥΌΒ πὰπ βοηϑὺ 

ΔΓ ἀ16 ΔΙΡβδροίβομβ ΑὈΙ͂ΟΙσο Κοὶπο Εἰ ἀοκβιοῦ πἰτησταῦ ἀπὰ ἀ8 δυθῃ 
61 Οτίοῃ ἀ16 ΟἼοββοῃ 84, 6---1ὅ Κναφεύς (τοῃ κνῶ), Κλῆρος (γοῃ 
κλῶ). Κρωσσόν (τοι κρῶ)}) υπὰ 147, 21 Σπείρω (τοι σπῶ), 147, 34 
Σόλος (τοη σῶ) ἀΐθβθῖθθ Βϑι βθηΐοϊσα Ζοίρομῃ, 80 ἰβὲ 41686 ἐγ ἀ16 
6110, αἷδο τ ῬΆΙΌΟχομοβ περὶ μονοσυλλάβων ῥημάτων ϑδῃτζὰ- 
ΠΘΒηθη. [045 ὙΥΟΥΚ ψῚ δρμδθϑίβουῃ σοοσαποί. 8 4885 Καριί8] 

ὯΡΟΥ Ζρῶ πδὸοὸὰ Οἰὐυάϊδη. 152,  ἄθα σοϊΐθῃ Βα δηρθοηδτίθ υπᾶ 
ΘΌΘΩΒΟ 80} ἄθτῃ ϑοβο οι χὰ Οἀ. 14, 485 Ἔπω υπὰᾶ ἔπος, σονίηηθη 

ὙἹΓ Θἷπο Ὑογβίθ ]υπρ στοὰ ἄθπὶ τηΐδηρ 4085  οσκοϑβ. Εἶπ Εθ- 
Κοηβέσυ Κύϊομ ἀθββθὶ ρθη σιγὰ Ὑθηϊβίθηβ σατῃ 7161] τηδρ] ἢ 86]Π. 

Ἐγϑὺ πδοὴ ἀἴοβου ὕ θογβίομὺ δ [δὲ 5ἰοἢ ἀδ8 Ὑ θυ] πῖ8 468 Οσοϑ ζὰ 
Οτὐίοη Ὀοβεϊπησηθη. ἢ δίβ ΟΥοβ, τθομοΥ ἄθου8}} ἀ16 ὉσΒρυ Πρ] Ομ η Ζα- 
ΒΑΙΏΤΩ ΘΗ δ πρῈ Ὀονδσὲ μαΐ, ἀθη ῬΆΠ]ΠΟΧΘΠΟΒ ἀαγΟΝ 61} το ] δ Πα  σΌΓΘΒ 
ΕἸ χορ] σ ἀθ8 Οὐόη Κεαπηύ, τιΓὰ πἰθτηδπα δηηθῆταθη. ΝΆΒοΣ ἰᾶρα 16 
γαχταυαΐαπρ,, ἀαβ ΟΥοη πὶ γ ΚΠ ἢ, τχῖθ ΕΠ 1 80}]} τα ϑὶπὗθ, δὰ8 ΟΥΟΒ βομβρϊο. 
ΑἸ]οΐῃ δὴ υαπὰ ΕἿΣ 510} ἰδὲ ὑγϑηὶρ ὙΥΒΕΓΒΟΒΘΙ ΠΏ, ἀαίβ ἀθ.]θηΪρθ, 
ΘΙΟΠΘΥ 416 Ξομυοη ἀθ8 ῬΏΠΟΧΘΠΟΒ σϑτ ἅπ Πρ πα 80, ψ16 816 ψ8- 
τοϑὶηὐ ὙΆΓΘΏ, ἴῃ Οἰποῖὰ Εἰ] ίΚου Ὀοπαὐχί, 816 88 θἴπθιῃ  ΘΥ ΚΘ 
ΚΘΠΏΘΗ 80]}, ἴῃ τ ἤθη 816 ὑμόσιομῦ πηΐοσ ἀθπὶ Οἰθβι ο θραῃκὺ ΟΟΥ 
Ἰοχ τα] ΒΟ ῃ θη Ὑ]Ἱο] ἀθα  σκοιῦ οἰηροογάηοῦ σσαγθη. ϑοάδηῃ Βομθιηὺ ΟΥΟΒ 
ΠῸΣΓ ἀΔ8 ῥηματικόν ἀ65 ῬΆΣΟΧΘΠΟΒ Ὀθηαΐζὺ Ζὰ δδΡρθη; ὙγΘὨΙρδίθη8Β 

1) ΨΩ]. 86, 4--14 Κελαρύζω, Κλαγγή, Κρούω (γοπ κρῶ), Χλύω, Κολφῳός 

(σοι κλῶ) δ] θσάϊηρθ 1 ὑτηρσοΚοισίοσ ΒΘΙ ΒΘ ΠΗ Ο]κΘ. 
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ἤπάθ ἰοὰΒ Βοιμθυαηρθη, 16 δὰ ῬΆΠοΟχθποβ συσγοκσθηθη Κοπηξθη 
ΠΣ, ΘΠ (848 ΠωΘιπηδ οἷῃ ῥῆμα θὲ. Παίβ οΥΓ 8ὶ0 δὰβ ἀθῃ τψϑῖ- 
ΒΟ] Θάθηθη ΒΟΥ ἔξθη τὰ ἅ86]10 ΖαΒδιηταθηροδίορροὶϊξ ἀπᾶ ἱπ δἰῃ ἤδϑίθϑ 
ΒοΒθιαδ ρΘΌΥδομῦ ὨΘΌΘη 8016, ἰδὺ σϑησ Ὀπυϑ  βομ θη ΠΠοῃ. Παρθρθη 
Ὀοπυύχύ ΟΥομ βο σι θη ἀθ8 ῬΆΠ]Οχθποβ, σὑϑίοῆα ἴῃ ἄθῃ Βιϑδίθῃ 4168 
Οτοβ πίοιξ σψοσκοιισηθη, περὶ ἀναδιπλασιασμοῦ, περὶ “Ῥωμαϊχῆς δια- 
λέκτου, περὶ ᾿Ἑλληνισμοῦ, περὶ ᾿Ιάδος, ἀπά Ὀοπυΐχέ ἀϊοθθ Κβο τ ἔθη, 
ὙΓ1]0 68 Βομοὶπὺ, ἱπ ξοβέθγ ΒΒ Ομ.) ὅ0. Ὁ] δὲ πιομέβ ἄτα 618 
ΒΗΖΌΠΘΏΤΊΘΩ, ἀδίΒ ΟΥῸβ ττῖθ ΟΥΟΩ ἀἄθῃ ΡΆΪΟΧΘΠΟΒ ἀμδομδηρὶρ Ὀ6- 
παχὺ Βαθθη. Ἷ 

16 Ζοιῦ ἀθ8 Οτοὸβ βομϑίῃὺ ἵὴἱγ ἀδπιϊξ Ὀοβύτησηΐ, ἀα ἀ16 Β6- 
πΐζαπρ ἀοΥ ΟΥμορταρῃθ ἀυγοι ΤΊτηούμ608 σοη ὗαΖα 8 γϑυνγθ τί; 
ΕΓ 416 Μ|έθ ἀ68 Υ. Φδβγαπάοσίθ Βοσαρζυζθῆθη. 68 ΟἸδαὺ δὰβ 
ἄομὰ ΠΙΘΒΟΥ Ατηπηοηϊοβ οὐᾶ]ξ οὐ ζέ Ὀθυγθιβοθάθ Κτγαΐ: οἷπ [,8η69- 

ΤΊΔηΠ) πα Ζα θη ο880 468 ΟΥΟῚ ἰδὲ ΟΥΟΒ, υπᾶ ἴῃ ἀθηβ6] θθη ὈΘ᾽ θη 
ϑἰδαΐοη, ΑἸοχαπ σα ὑπ βρᾶῤοσ Κοπβίδηςξ ποροϑὶ, μαὺ δὲ μοι ϑηγί. 

ΟΥομ ἰδὺ ὈΘΚαμπέΠΟἢ τὰ 425 ἴῃ ΑἸοχδηάσια ὑμϑιρ, τὸ ἴμπ 
ΡΥΟΚΙΟΒ μᾶχέ, σοῦ ἀδηη (ὑγῸ }} οὔπο ΟΕΠΖ16110 5.61] πρ) πο Κου- 
βίδῃ ῃηορ6ὶ, γγὸ 416 δἰ βου η 86] 08ὲ βοὶπθ Ὑου οϑαηρθη Ὀοδαομῦ, πὰ 
ΙΓ ΘΠΔΠΟῊ --- 80 μαὺ τη ΜΒ] τηϊὐ Βϑομὺ ρϑβοι]οββοη --- δβοηύ- 
ἸΙΘΒΘΙ ῬΓΟΪΘΒΒΟΥ ἀ6ὺ ΟὙΒΙΠτηδΕΚ 'π δθθασθα. ΠῸΓ Βουιομὺ, ἄθε Μα- 

1) 80 ἰδϑὺ τὰ Βυομδίβθοι Χὶ 5. 84 Β΄. ζαπβομδβὺ περὶ μονοσυλλάβων δημάτων, 
ἄδπη περὶ ᾿Ιάδος Ὀθπαῤχὺῦ; ἴῃ ἰ' περὶ μονοσυλλάβων, ἄδηη περὶ ἱΡωμαϊκῆς δια- 
λέκτου, ἴῃ Ο περὶ μονοσυλλάβων, ἀἄδῃῃ περὶ ᾿Ιάδος, ἱὰ Τ' περὶ μονοσυλλάβων, 
ἄδπη περὶ ᾿Ιάδος, ἴῃ Υ' περὶ μονοσυλλάβων, ἄδῆπ περὶ ἹΡωμαϊκῆς διαλέκτου. --- 
ΕΣΏΖΘ]π6 ΚΕΙοπο πύθυβοβθᾶθ Ὡυβθομθα ΟΥΟΒ υπᾶὰ ΟΥοῃ οὐκ σοι 916} οἱ οὨΐ, 

ὙΘΩΠ ΙΏ8}) 8ΠΗἸτητηῦ, ἀδίβ ῬὨΣΟΧΘΩΟΒ ἰὴ ἀθὰ γὙουβοβιθάθηθῃ βου ἴθ 5160} 

ποῦ ᾿τῆχηοῦ σψοχίμοίσου τὶϑάογμο]ο υπὰ Ζ. Β. Οτοι 8ὅ, 19 Χνώσσω οπῦνοαοχ ἴῃ 
ΟΙΠΘΥ 8δπάοχῃ ϑομγν ΟΟΘΥ 818 Απβιοῦ οὲμοβ ἅ]θση ΟὙΔΙΩΣΩ Δ ΣΚΟΥΒ γὸπ κεροῦν 
υπὰ ὄσσω ΔὈρο]οιίοῦ ἔδπα, ΟΥοβ 1ῃ ἄθυῃ ὕοΥΚ περὶ μονοσυλλάβων νοι κνῶ (Υρὶ. 
αυά. 8381, 21). ᾽1᾽6 Βοιμουκυηρ ἄρον ὡρολόγιον τιγὰ, σὸμπῃ ΟΥΟΒ 810 ὙΊΓΚΙΊΟΒ 

88 ῬΒΣΟΧΟΙΟΒ ἅθδοσμοσησηθῃ μαΐ, ἱπ Ογλομβ ΟΥΚ δὺ8 δῃάθσοσ Ο0.6]]6, ἀ10 ΥἹ]6]- 
Ἰολοὺ ΘὈΘΩΥ8118 ῬΈΣΙΟΧΘΩΟΒ ὈΘμηαΐζύθ, ζϑΚοϊησηθα βοΐ. 

2) ΕΔ ἀϊθ ϑοπάοσυμρ ἀογ Οτοβ- υπᾶ ΟΥΟΣ - ΟἸΟΒΒθα ἴῃ ἀθῃ ΕἸ ΥΤΟ]ΟΣΙΚΑ 
1ϑὺ ἐδβίζυ μαϊίύθιῃ, ἀδίβ πὶ ἀϑπυϊμυτη ἀϊθ ΒΟ τ περὶ πολυσημάντων λέξεων ὥἅδοτ- 
Βαυρὺ ποῦ Ὀθαυϊχζῦ, τὰ Οὐἀϊδηυτη ΦΔΥ Ὀσαυΐχὺ, ΔΌΘΥ, ψὑὶ0 ἔγἅμον ογσδηῦ, 

πἰθ ἀῦγοι ἀΐο 5:ᾳ]9 ᾧ Ὀοξοιομποὺ ἰδὲ. [πὶ Θδπαΐϊπυμη τῖτα, γ͵ὸ 68 βῖοβ. ὑπὶ 
ἀϊτοκίο Βοπυΐσαηρ μαπάθὶῦ, ἄθη ΟΥΟΒ ΠῸΣ ΖΟΖΟΒΟΏΤΘΙΌΘΩ Β61π, Μ88 ἷπ ἄθῃ 
Βοδυοθη περὶ ὀρθογραφίας οὐογ περὶ ἐθνικῶν υπίουρο γδοδὺ τψοσάθῃ Κϑηπ; α16 
Εχοογρίθ δὺὰβ ἀθὺ ᾿Ιλιακὴ προσῳδία ἃ. ἃ. ΣΙ Κοα σψογάθῃ ἀῦγομ ἀ10 Ἠοχηθε- 
ϑοβ ] θα οἄδν ΟἸΟΙΓΟΌΟΒΚΟΒ υϑυτωχίοὶῦ βοὶῃ υὑπᾶὰ 81π4 θοῦ Κομηἑ] οι. Α1168 
δηάρσγο ἰδῦ ΟΥ̓ΟῚ ΖΌΖΌνΘΙΒ6 ἢ (Δ ΌρΘΒΟ θη ΤΟ Οἱ Γ ΑἸΖΒ8] σοὶ ἐπικλήσεις θεῶν 

υπὰ Ηου]οΣ απο σοὴ Ησσοθη- Νϑιάθη, ἀ16 1ὰ ἄἀογ ΘΟΒ ΤΙ περὶ ἐθνικῶν μοδίδηθῃ 

Βδῦθῃ Κὔὅπῃθη). 
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ΤΠΟΒ (μοῦθῃ ἀθθ ῬΥΟΚΙΟΒ 8) Βἰθσυοη αἱθθί, ἈΠ ἀμ8 τ᾽θ]]θομὺ 
Θἷ5 ὙΘΩΪΣ Ζὰη Ὑοιβίδ 18 ΟΛΟΥΓ συπαθυ]ομθηὴ βομυ θη ὈΘΙάθΥ: 
ἐφοίτησε δὲ καὶ εἰς γραμματικοῦ ᾿Θρίωνος. ὃς ἦν ἐκ τοῦ παρ᾽ 
«ἰγυπτίοις ἱερατικοῦ γένους καταγόμενος καὶ (οὐ μετρίως τὰ τῆς 

τέχνης ἐπεσχεμμένος οὕτως, ὥστε καὶ συγγραμμάτια ἑαυτοῦ ἴδια ἐκ- 
πονῆσαι καὶ τοῖς μεϑ’ ἑαυτὸν χρήσιμα καταλιπεῖν. ΟΠ Ἰ|6άθχη 
ΠΘΌΥΟΓ ἀθ8 ῬΥΌΚΙΟΒ σγοβ ΜΆΣΠΟΒ σὰ Υὔδιημθη, ἀδίβ ΘΓ ἴῃ ΒΘ, ΘΙΩ 
ΕΟ ΠΟΥΥΟΥΤΆρΡΘΙα ρΘΎΘΒΘΙ 801, Ὀ6Ὶ ἄθιῃ ΟἸΘΙΩσ δ ΚΟΥ, δὰ ἄθββθῃ 
Βογυΐ οΥΓ, ψ0 416 ἀδηίδ) ρθη ῬΒΣ]ΟΒΟΡμΘη ἀπᾶ Βηθίοσγθῃ, σϑολὺ σοῃ 
ΟὔΘῃ ΒΘΥΔΌΒΙΘηδ, τψιχὰ βο] δὲ ἀ165 [00 οὐνγαθ βριΐζ, υὑπᾶ οΥἃ]ύ, 
το ΜΑΥΠΟΒ. ΘΗΒΟΒΘΙΠΘΠἃ Βδγτη]ο5 6410 ἴῃ Ὑογτγθάθῃ Ὀ6]]Θ ἔθη 
ὙΥεμαυηρθοη “) τ] άογμο]ῦ, ἀυγοι ἀ16 γοτίθ συγγραμμάτιά τινα υπὰ 
ἐχπονῆσαι οἴπθη Ναθθηΐοθ. ΑΌΘΥ δἷμθβ γϑιγᾶν ΜΑΥΠΟΒ ἀοοῖ: ἀ]6 
'ἴπ ἀθη βοβυϊοα ΠΟ μθη Ηδπηαράσμον, ἀϊ6 Ηδυρύνογκαε Ηθγοά!δη8, 

Κοηπὺ πᾶ ὈΘΠδπαο]ἐ Ἰθάοῦ (ὐτδιητηδί κου, νου σχὺ 8516 οὐ σ δὶσὺ 6ἱἢ 
ῬΒΔΥ ΔΠΙΔΟΙ ΚΌΠΟ πὰ ὑπ Ὀ]οΙδὲ ἀοοὺμΒ δὰὸρβΘ πδὸ ἀθγ Αη- 
᾿ΒΟΒΒΌΌΠΡ Β611605 ΡῬΌΘΙαΙΩΒ υπΐγο1 5): 861 Θέο]Ζ ὑμα Βαμτη [1βὺ 
ἀα5 ἴδιον βιβλίον, ΤᾺ. 45 ΘΥ 5Β61|08ὺ ἀθῃ Βδῆσηθῃ βοῆς. Ναΐξάτγ- 
0} δα] δαο 685. ἢ, Εἰχοορίθ, δΌθΥ πίοθῦ δὰ8 ἄθπη βοβυ])- 

ΒΟΒΥ ἔθη, ΒΟΠαΘΙ δὰβ ἄθηῃ ϑομβϑίζθη, 416 ἄθα βασμοπάθη ἀ16 Υϑιομ θη 

ΒΙΠ]ΟΥ ΒΘ Ἰκθη ΠΟΘ ἹΠΏΤΊΘΥ Ὀϊοίθῃ Κοηπύθῃ. 50 Κόμπηθῃ 416 συ παθΓ- 
᾿ομδύθῃ ΑΠΘΟΒΥΟΠΙΒηθη Ζὰ Ταρο ὑγούθη, ψ1Ὶ0Ὸ ἀ6Γ ΑἸ]Κ8105- Κοσηταθη δῦ 
ἀε8 Ἠογδρο]]οη. Εἰ χοουρίθ 51:η4 68, δΌδσ πιο ῦ οἰ ΒΘ Π0 86 Εἰχοοσρίθ. 
Ὕεηπ ΟΥΟΒ ἰῃ 16 ,οἰσοποί ΟΥβορταρμὶθ ἀϊ6 Βυιομβυοκ δἐϑ]- 
Οἰβ βου Πρ χῖ κα ΒΙΠϑΙπαυθοιἑοῦ, ΟὐοΥ βοῖποπ ΑὐβΖαρ δὰ8 ἄθτὰ ῥημα- 

1) 16 8.61190 ἰ8ὲ νοι [πταΐβοθ (ΡἘ1]0]. 1889 ἢ. 167) τος ογράηζὺ υπὰ 
που] 10} νοσσοπαοὺ πχοσάθῃ. ϑ01488 Ὀοσθυρσὺ στοὰ ΟΥΟΒ οἰπθη πίναξ τῶν ἑαυτοῦ. 
Βαγϑυῦ 8011 Μασῖπμοβ δηβρίθίθη ὑπ ϑυϊάδβ ἄθτῃ ΟΥΌΒ ζϑθῦθα ΒαΌΘμ, ψγ88 ΟΥΟΣ 
αομότί, πὰ 761} ΜΙ στοὰ Οδ]θη ΤΊ 6] περὶ τῆς τάξεως τῶν ἰδίων βιβλίων πρὸς 

Εὐγενιανόν υπὰ περὶ τῶν ἰδίων βιβλίων ΚΘ ΘΠ, 801] ΜΑΥΠΟΒ βαρθι, ἀ6[8 ΟΥΟα 

οἷποη πίναξ τῶν ἑαυτοῦ τὰ Νυΐζ υπὰ ΕὙἸΟΙΏΙΊΘη ἋΟΣ ΝΑΟΒο]ὺ τα 8610 δ08- 
αοατθοϊίοῦ μΒαῦ6. 16 Ιχτυπηου ἀθ8 σἱϑὶ αβοβυηδύθῃ ϑυ1488 ὈΘΒΟμσἤμΚοα 8108 

χὰ, ΒΕ. ἀαταυΐῦ, ἀαῖθ δὺ ἀθῃ βέος ΟΥΟῚΒ ΖΘ τ.8] ρσἱθοὺ πα γ]Ἱ6]]ο᾽οῦ ἄθτη ΟΥΟΒ 

ἱγτ γα οἢ οἷη ἀνθολόγιον Φυβοιγοιθῦ. ΑΌΘΥ Βοβοι ΕΙΘΥ τηϑολῦ ἀ16 θηρ6 Β6- 
τας ον ΒΟΒσ  Ἴβίθ]]6γοὶ ἀ68 ΟΥΟΒ υὑπὰ ΟΥομ ἀ88 Ὀτίθι] Ὁμβίο μου; α16 συνα- 

γωγὴ ᾿Αττικῶν λέξεων ἀθη ΟΥομ ΔΌΖΟΒΡΥΘΟΒΘΙ, ὙΜῸΠ ΟΥΟΒ σοζϑθῃ ῬΒΥΥΠΊΟΠΟΒ 
σοθοΒτθ θη Βαὺ, ἈΘΌΘη ΜΓ Καὺμη τὴν ἀ88 Βδοδύ. Οτίοη Ὀθηυΐχὺ 86] 8ὺ πὰ 

ἄδπι Εὐγιλο]οσίκου Αὐὐιοϊβύθη. [Ιηὐθσγοθβδηὺ 1δύὺ, ἀδίβ Οὐόμ ἴῃ ΑἸοχαπάσια ἀδ8 

Βᾶαγροττοομὺ ουϊδησὺ φὰ ΒΑΌΘΩ βομοιηῦ, πίον ο }] ΟΥ ἀρυρυ βομοῦ ΑἸ ϑίδυητηυσρ᾽ ΜΆΓ. 
2) Μδῃ υμῖὶ. ἄθῃ γογΐδββου ἀ68 Οθπυΐϊπυμι (83. 66) ὥστε καὶ αὐτὸς ὠφελη- 

ϑῆναι τὰ μέγιστα καὶ τοῖς μετ᾽ ἐμὲ καταλιπεῖν {τι μνήμης ἄξιον. 
8) οἱ τὸν ἩΗρῳδιανὸν ἀμφιπενόμενοι τεχνικοί βαρὺ σοῦ ἄθη α16 ΟΥ̓ΠΒΟΡΥΔΡΒΙΘ 

ὈοΒδπάἀθ] μάθη Οτδτησηδ κοῦ ΠΟΟᾺ Εἰ υϑίαί. 1066, 19. 
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τικόν ἀο8 ῬΆΙΪΟχΧΘμΟΒ ταὶ δηάθσθῃ Εἰχοουρίθῃ δὺ8 ἰθσ  ζα ΘΟ ἢ 6 

Θυ6]]6η γοσαυϊοκί, 80 ἰϑὺ ἀθγ ατυπα, ἀδίβ 16η6 Ὑ ου Κα θῦθη ἀδαυγοι 

ΠΙΟ ὗ ΤΠΘὮΥ οἷπθ ἐπιτομὴ ἐκ τῶν «Ηρωδιανοῦ οὐογ ἐκ τῶν Φιλοξένου, 

Βοπάθσιι ἡϑῖζοπο θυ κα σϑσάθῃ. 
Ῥάπθῦθη ἀδιθγῃ 616 ΘΟΒΌΪΒΟ  σ θη ἔοτσί, ἔγθῚ ΠΟ ἢ 1Π ἸΔΊΟΥ ΠΘΌΘΗ 

ἨΘΟΘΗΒΙΟΏΘΙ, ἹΤΏΙΠΘΙ δ 8. ποὺ τοϊὺ θυ] σμἄθῃ πα ΡοΟ]θι βομθη Απ- 

ΤΟΥ ΚΠ ΚΘ η σϑυβθῃθη. 1) 816 ἀθοτάδαθυη 416 ἴδια βιβλία. ποῖροη Ἰἤποηῃ 
σοροιῦθοσ 80] ϑὑυνογθίβη 10} οἷπθ οἰ ι Πομοτο αΥὐυπαγιομίαηρ υπὰ 
ΘΥΘΟΚΘΩ ἀδγυτη, 8410 τοῦ Βδοβὲ υὑπὰ Β41]0 υυἱὐὺ Τὐησθοδύ, ἀθη ἘΠη- 
ἄγυοκ, 8418 οὐ ἴἢγὸ Ὑουίδθβου ροϊβέις Βοοὰλ ἄδθου ΟΥΟΒ πὰ 86: Π6ῃ 
Ζοιίροποβϑβο ψοϑίϑπαθη μι ϑέΐθη, ὑθ ομθ οθυ]θβθηϑία ΒΙ]]οὐ μο κβομδὲζθ 
ὉΤίΘΙ]Β1]08 υπαὰ οὔπο ΕΠ ρἤ μάθη σου θη. 

1) ΑΘ ΣΟΥ βούζθῃ α160 ΒυΖΔΈΟ ΠΟΥ ΠῸΣ ἔοχί, 88 βοβοῃ Ἠοσοάϊδηβ Ζοιὺ 

ὈΘ Ομ ΘΩ δῦ; πη ὙΘΥΡΊΘΙΟΠ6, 88 ἄδοσ ἀ16 βου περὶ παϑῶν ἴτὰ 7] αεΣ 1εί. 

Βοϑίοοϊς 1891.0902 δυβροῦ τὺ 18. ὈΙΘΒΟΥ Βδπαπογκβιηδίθισα ΒοίσιθὉ υπᾶὰ αἾθ86 
οἱχοιυ τ] 9 ΤΠ] 86] Ὀϑιδπαὶρκοὶῦ, σ] 0 ἀΟΥ στϑιησδυβομθη [λἰθγαῦΣ Βοθοη 

ἀδπι8}8 δημαῦιοῦ, χοὶσὺ 5810} ἐσθ] 10} δυο ἴῃ Ηδσοάϊδηβ Οὐὐμορταρδιο. ΕἸΣ 5816, 
Ψ|0 ΙΓ 8110 Ἠδυρ βου θη βδχησηθηα ἀ16 Ἰοιὐοπᾶθῃ αθαβδηκρη, ἀ16 ΘΒ μα ΟΠ θα, 
Ἐδῆσαθη ὑπὰ ΑΠ]αρο ἂὰβ ἀοὺ Ζο1} ἀοὺ ἡ πθυθη" ΔΙΘΧΘΠ ΣΙ ΒΟ 6 ΟὙΘΙΩσ Δ ΕΙΚ. 

Νὰμ μαὺ ἀ1θ ΕὐγτΟΙΟ 6 ὈΘ6Ὶ Ηδγοάϊδη ἴσα ατυπᾶθ ποὺ τπθὴσ ἀ16 Βραθυΐαπν 
σ ἀ16 ΟΥὐβοζυαρμιθ, ψι0 ἐγ ῬΒΙΠ]Οχοημοθ υὑπᾶ 8θ01η6 Ζοιύρσομοββθῃ μὰ ΝΘΟΒ- 
ΤΟΥ; Θἷπ σΘΏΖΟΙ 161] ἀ68  ἜΥΚΘ8 ἰδὺ 1τὰ σγϑβθηθ 1 θα ὈΘαθαξΐαη 8108 χα σοσάθῃ: 

ΒΌΘΙ ἀθὲ Βα)]]αθὺ ἀθὺ [οι θέθσαηρς πίγὰ ἐοστυροβο]θρρὺ πὰ βορᾶσ υϑστλθ τί. 
Ὁμπα σὰ ἀΐοβοσς ἰθου)θβοσυης ρσομόὄτὺ 41168, 88 ἱπθυμα}]} ἃ. βομα]6 ΘΣΏτΩΔ] 
ὈοΒδυρίου 180, ἀ16 ͵ογίδὈ]οιαησθα ἀθ68 ῬΈΣΟΧΘΗΟΒ ὑπα ΒΟΙΠΘΥ ΑΠμδηροΥ, τ 16 

ἀ16 Ὑ οὐὐζου]οσυμσθῃ ἀοΣ 88 416 ϑίοδ δι 8ο}] 1 ἴβοπάθηῃ ΑἸΟΧΘ ΠΥ ΏΘΥ σόχὰ βΟΒ]δΩΘ 
468 336] ΚοΒ οὐδσ ἀρο]]οῃϊοβ ἀθ8 ϑομηβ ἀβθβ Ασοβιῦϊοβ (υΩ]. ἀ16 ΟἸοββοα Νίκη, 
Φιλομειδής, Φείδομαι πὰ ἀϊθ δβοηῃδροη Εὐγταο]οσίθη Ηθγοάϊδη8). {6868 Ε- 
Ῥῆμπαθῃ ἔζσ ἄθῃ ἀδρθηβαὶζ ἀθὺ Ὀδιάθῃ στοίβοη ϑἥιγβύθσωθ τ8 ἀδηη8]8 ΒΟΟΣ 6Γ- 
Ἰοβοβθῃ 8θὶῃ υπα ὙΔΕΓΒΟΒΘΙΒ]1Οἢ δὰ ἢ ἀδΔ8 Εγηρῆπᾶθη ΕΣ ἀ88 ὔϑβϑϑῃ ἀθ8 ἀἰδβρϑῃ- 

βαύζοθ ΒΟ θη ΑΠΔΙ]ΟρῚΘ υπα ΑΠΟΙΊΔ]16. 
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γομ οἰπθπὶ ὈΙΒΗΘΓ 850 ψχυῦ ψΜ0 Ὁπροκαηπίθῃ βο στ ϑίθ]]ου, 
ἘΣ ]ΟρΊοΒ ἀθτα ϑο ΒΟ] βίου, δ πα ἀη8 ἀιτοι ἀ16 ΕΠ τ Ο]ΟρΊΚα ἔο] ρθη αθ 
Βέΐοκο ογβα]έθῃ ἴ): 

1) Εΐγπιοὶ. ᾿πᾶρπ. 688, 18 Οὐχ ἅπτομαι" πότερον ἀπὸ τῆς οὐ 
ἀρνήσεως γέγονεν ἢ ἀπὸ τῆς οὐχί; λέγομεν ὅτι οὐκ ἀπὸ τῆς οὐχί οὐδὲ 
γὰρ ἔχει ἀπόστροφον. καὶ τοῦτο δῆλον καὶ ἐξ ἑτέρου ῥήματος, οὐκ 
ἔρχομαι. οὐκ ἄγω εἰ γὰρ ἐκ τοῦ οὐχὶ αἱ συνϑέδεις ἐγίνοντο, 

ἄτρεπτον ἂν τὸ χ ἐφυλάττετο᾽ ψιλὴ γὰρ οὐ δύναται μεταβάλλειν τὸ 

δασὺ εἰς ψιλόν, ὡς τὸ ἀμφ᾽ ἐμοί“, ἡ δασεῖα δὲ μᾶλλον τὸ ψιλὸν 

μεταβάλλει εἰς δασύ. προφανὲς οὖν, ὅτι ἐκ τῆς οὐ ἀρνήσεως μᾶλλον 

τὰ ῥήματα συντίθεται καὶ πλεονασμῷ τοῦ κὶ διὰ τὴν ἐπαλληλίαν 

τῶν φωνηέντων (προφέρεται᾽ τὸ δὲ κα εἰς τὸ χ) μεταβάλλεται, ὁπη- 

νίχα δασὺ τὸ ῥῆμα. ὡς τὸ «οὐχ δρῶ“. ἄτοπον οὖν, εἰ τὸ μὲν οὐκ 
ἄγω ἐκ τοῦ οὐ συντίϑεται, τὸ δὲ οὐχ ἄπτομαι ἐκ τοῦ οὐχί. ὥφειλε 
γὰρ λέγεσθαι (καὶ οὐχ᾽ ἔρχομαι. ἰστέον δὲ καὶ τοῦτο ὅτι τὸ 
σύμφωνον προσελθὸν διὰ τὴν ἐπαλληλίαν τῶν φωνηέντων τῇ κάτω 
συλλαβῇ ἀκολουϑεῖ διϊστάμενον τῆς οὐ ἀρνήσεως. οὕτως εὗρον ἐγὼ 

εἰς τὰς ᾿“πορίας καὶ λύσεις Εὐλογίου δσχολαστικοῦ. 

2) Εἰ γπι0]. τππᾶρη. 808, 84 περὶ τοῦ χεύσω καὶ πνεύσω μέλ- 
λοντος εὗρον ἐγὼ ἐν τοῖς Εὐλογίου τοῦ σδχολαστιχοῦ δυ- 

σκλίτοις ῥήμασι μὴ εἶναι ἀπὸ τοῦ χέω καὶ πνέω κατὰ πλεο- 

νασμόν᾽ φησὶν γὰρ οὕτως᾽ ..εἰδότες γὰρ ὡς οὐδέποτε τὸ ε διὰ τοῦ 

Ὁ μηκύνεται, μᾶλλον τὸ πνεύω καὶ χεύω ἐνεστῶτας παραδεχόμεϑα, 

ὧν ἔστιν ὑπόμνησις παρὰ τῷ Ποιητῇ᾽ {πολλάκις γὰρ πλεονάξει 

1) ᾽6 ΟἸοθβθῃ βἰδιησηθῃ ϑυΐδβου 1 υπὰ 2 Βϑιι 0} δὺ8 ἄθὰ Οὐ ΔΏΣΩ: 

ἅδῃ Τοχὺ χϑὺθ 10} πδοὰ ἀΐ, 6]. 16 Μέλογχα υπὰ ΟἹ. 28 Μεσούσης, α16 ἴῃ ἃ 
ἀυγοὶ Β]αἰνου]υθὺ 6 ]Θη, πδο} 6. θὰ Ζυθαί σχολαστικός ΚΘΏΠΘῺ ΤΟΥ ΚΤ Γ- 

ἀϊρουνθῖβθ ὨῸΣ αἱ ΑὈΒοΒυ θη (υμὰ ἀδλ8 Μαρσυυτα). 16 ϑ: ρθη τὰ ἄρῃ (]οββθα 
Ἄμφω, ᾿Αφίγμεϑα, 4Δεῖπνον, Εἶ, Εΐμαρτο, ᾿Εἴσκω, Λέλογχα, ΜΜεσούσης, Ὄδωδα, 
Ὄπωπα, Πέπονθα, Πέπρακα, Πέρϑαι δ)πὰ :ῃ ἀ16 ΑὈΒοδγ θη ἀὐθθυποιησαθῃ; ἐγ 

ἀ16 δμάθσῃ ΟἸΌβΒθὴ Βἱ πα 816 ΠῸΓ ἴῃ ἃ ὈΘΤΔὮτί. 
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τὸ δ᾽ τὸ γὰρ ἕκηλος εὔκηλος {τὸ ὕ κατὰ πλεονασμὸν ἔχει" ὕπερ 

πάϑος οὐκ αὔξησις.“ Α]8 Απβιομέ ,οἰμϊρογ πὶγὰ ἀ168 σορ ΟΒΟΙτΟ- 

Ὀοβῖοβ (Π 72, 24 Η.) διηροῆιησχί. 
᾿ς θαι οὐβὲ σοπδηηΐθῃ Τιΐ6] οπβρυιοαῦ ἀἷθ Εοττα ἀογ Ηδαρίζϑαὶ 

ἄθγ ἴῃ ἄθα Οἰυδϊδηυτα ἅθου]]οἔογύθῃ ΕἸδρτηθηΐο; 1π ἀοΥ Εδροὶ βὶπᾶ 
65 ΕὙαρθῃ ἀπά [ιὄβαμροη, ὑπὰ ἀδ ὯΠΒ ἱπ θίπθιι σζ8η2 ΒΗ] Ομθη ΥΥ̓ΘΥΚ 
ἀπορίαι καὶ λύσεις 1) οἷπα 9ηὐοτδούθ ]ηρ περὶ δυσκλίτων ῥημάτων 
Ὀορορηθη ἩΓᾺ ὑπὰ δι ἢ} σὰ αἴθβοαὶ ΤΙ 6] δὰ 161} ἀδθὺ ΕὙδρταθπΐο 
ραίβί, γθυάθη ὙΓ 61} Θ᾽ ηΖΙρο8 ΘΥΚ ἀ608 ΕἸ]ΟρΊΟΒ. ΔΘ Ώτηθη, 46586ῃ 
γγοϊΐοσο Βυυομϑὑΐοῖκα ἸΘἢ ὭΒΟῈ ργυδιησηδίβομθη Καίορογθη σοοσγαποὺ δ16ὐθ. 

8) Εὐλογίου" “εῖπνος" πόϑεν; ἐκ τοῦ δεῖ. τοῦ σημαίνοντος τὸ 
πρέπει. καὶ τοῦ πόνος δείπονός τις ὧν καὶ δεῖπνος, μεϑ᾽ ὃν δεῖ 

πονεῖν. ἄριστον γὰρ παρὰ τοῖς Ἔλλησιν. 
4) Εὐλογίου" Ἴλιγγος᾽ ἀπὸ τοῦ εἰλιγγιᾶν καὶ συστρέφεσϑαι. 

ἐστέον δὲ ὅτι τὸ ῥῆμα διὰ τῆς εἰ διφϑόγγου., τὸ δὲ ὄνομα διὰ τοῦ 
Σ καὶ ἀρσενικῶς, ὁ ἴλιγγος. 

ὃ) ἄμφω τ]. ονοϑῃ 8. 184 61]. 225. 
6) Εὐλογίου: Θάσσων᾽ πόϑεν ἐγένετο; ἀπὸ τοῦ ταχύς παρήχϑη 

καὶ ἐγένετο ὃ πρῶτος τύπος τῶν συγκριτικῶν ταχύτερος, ὃ δεύτερος 
ταχίων καὶ ὁ τρίτος τάσσων, καὶ ἀντιστοιχεῖ τὰ δασέα τοῖς ψιλοῖς 

καὶ ἐτράπη τὸ τ τὸ ψιλὸν εἰς τὸ 8 τὸ δασὺ καὶ ἐγένετο ϑάσσων. 

“) Εὐλογίου" Ἑϊσκω᾽ ἐκ τοῦ εἴδω, τὸ ὁμοιῶ, ὃ μέλλων εἴσω 

καὶ πλεονασμῷ τοῦ κα εἴσκω καὶ μετάγεται εἰς ἐνεστῶτα, ἐπειδὴ τὸ 

χ οὐκ ἐστὶ χαρακτηριστιχὸν βαρυτόνου μέλλοντος. βαρυτόνου μέλ- 
λοντοςς εἶπε διὰ τὸ πλακῷῶ. καὶ ἐν διαλύσει ἐΐσκχω. τὸ τὶ διὰ τί. τὖ 

τὰ εἰς χῷ λήγοντα ῥήματα κοινολεκτούμενα οὐ ϑέλουσιν ἔχειν ἐν 

τῇ παραληγούσῃ τὸ ἱ ἐχφωνούμενον σὺν τῷ εξ. μέλλοντα οὐκ ἔχει. 

8) Εὐλογίου: {ΠόϑενΣ τὸ ἐΐχτην; ἀπὸ τοῦ εἴκω, (ὅδ) ἐστιν 

ὁμοιῶ, ὁ παρατατικὸς εἶκον, ὁ παρακείμενος εἶχα, ὃ ὑπερσυντελικὺς 
εἴκειν εἴχεις εἴκει, (τὸν δυϊκὸν εἴκετον εἰχέτην καὶ ἀναλύσει τῆς εἰ 

διῳφϑόγγου καὶ συγκοπῇ τοῦ ε ἐΐχτην. 

1) Μύσεις προτάσεων τῶν ἩἩρῳδιανοῦ Βαὺ πο ϑυϊάδ8 6 δυο ἀθσ ατϑιη- 

δῦ κοῦ ΟΥΟΒ σοβοβθΌθη. Εβ ἰδβῦ ΒΘῺΥ ΒΕΥΒΟΒΘΙ]ΣΟΝ, ἀδ8 ἀδ8 Ὀδ6ὶ ΟΒοΣτο- 
ὈΟΒΚΟΒ υπχητυθ! ΔΓ ΠΒΟῺᾺ ΟΣ Αὐβοὶπϑηἀογϑοίζυμρ ἅδον χγεύσω υπὰ πνεύσω ἴ[0]- 
αϑπάο Εταρτηθηῦ ἀ08 Οτοβ ἅδον κλαύσω υπᾶὰ καύσω αι}νϑ ἀ6Πη86] 6 βίδιωτηῦ. 764 6ῃ- 
[4118 νογάθῃ ψῈΓ ἐγ ἀ1680 11{ὑϑταΐυγ ἀθὺ στϑχηυλα ϊβομθῃ προτάσεις καὶ λύσεις, 

ἄργθῃ δἰῃζὶρ ΟΥβαϊΐθηθ Εθαὺθ ἴθ τὶ ἴοϊ]σϑηᾶθῃ ὈΘΒΡΥΘΟΒΘ, τηϊηἀθδύθηβ γῸ 

Ηογοάϊβη δ ΕΣΠΒΘΙ ΠΟΙ κοῦ ἀ68 8] }8 Δπημθησηθη ἀἄτγἕθῃ. 

4. ἱλιγγιᾶν 8---11. αὶ. Ηοτοὰ. περὶ παϑῶν 11 388, 17 8. Θᾶσσον 
ἐν ἄλλῳ ἃ' ΔΌΘΓ ἀδν ΖΕ:]0. 12---͵ΕΤΤ. γα]. Ηογοά: ᾿1λ. προσ. 19, 86. 12. ΝοΌσα 
ἀογ ϑ:5]96 σοῦ δηάοσος Ηδπα ὅῤ 11. τὴν τ δίφϑ. ἐκφωνουμένην 
18. τοῦ ἴχω 

9) 
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9) Εὐλογίου" Πετῶ" πόϑεν; ἐστὶ τὸ παράγωγον πέτημι καὶ τὸ 

παϑητικὸν πέταμαι, ἡ μετοχὴ πετάμενος. τὸ δὲ πετόμενος (ἀπὸ τοῦ 

πέτω», ὃ καὶ χρησιμώτερον. καὶ πετῶ. τὸ παϑητικὺὸν πετῶμαι, ἡ 

μετοχὴ πετώμενος. τὸ δὲ ἐπετάσϑη (ἀπὸ ἐνεστῶτος πετάξω. πετάσω, 
ἐπέτασα. ἐπετάσϑην καὶ ἐπετάσϑη. 

10) Εὐλογίου: Ἤσκειν. τὸ ῥῆμα ἀσκῶ" σημαίνει δὲ τὸ μετὰ 
πολλοῦ πόνου καὶ κόπου ἐργάξομαι" ἐκ τοῦ ἀσκός ἀσχῶ, ὃ παρα- 
τατικὸς ἤσκεον ἤσχουν, ἤσκεε (ἤσκει) καὶ τὸ {Ε τοῦ» ν ἐφελκυστι- 
κόν ἐστιν ἐν τοῖς τρίτοις προσώποις, ἔτυπτεν ἔλεγεν, οὕτως ἥσκεεν 

καὶ κατὰ συναίρεσιν ἥσκειν. 

11) Εὐλογίου “ἐδοικα᾿ μέσου παρακειμένου. τὸ δέδοικα ἀπὸ 

τοῦ δείδω, ὅ ἐστιν φοβοῦμαι. καὶ ὃ παρατατιχὺς ἔδειδον καὶ ὁ παρα- 
κείμενος δέδεικα, καὶ ὃ μέσος δέδοιδα, καὶ διὰ τὴν ἐπαλληλίαν τῶν 

τριῶν ὃ ὃ ὃ ἐτράπη τὸ ἕν εἰς τὸ καὶ καὶ ἐγίνετο δέδοικα. 

12) Εὐλογίου: Ἐγρήγορϑα πόϑεν. ἀπὸ τοῦ ἐγρηγορῶ,. ἐγρηγο- 

ρήσω. καὶ ἐγρηγόρηκα, καὶ ὃ μέσος ἐγρήγορα᾽ ἐνδεῖ γὰρ μιᾷ συλ- 

λαβῇ {τῶν ἐνεργητικῶν τὰν ἀπὸ περισπωμένων καὶ προσϑέσει τοῦ ϑ' 

ἐγρήγορϑα. 
18) Εὐλογίου: Ἔοικα' πόϑεν; ἐστὶ ῥῆμα εἴκω, ὃ μέλλων εἰἴξω, 

ὁ παρακείμενος εἶκα, ὁμοίως καὶ ὃ μέσος εἶκα. εἶτα ἐν διαστάδει 

τοῦ καὶ τοῦ ἱ ἔϊκα καὶ ἐν πλεονασμῷ τοῦ ὃ ἔοικα. 
14) Εὐλογίου: Ἔοργα" πόϑεν; ἀπὸ τοῦ εἴργω εἴρξω εἶρχα., ὃ 

μέσος παρακείμενος εἶργα, εἶτα ἀναλύεται ἡ εἰ δίφϑογγος εἰς τὰ 
δύο εξ, ἐξ ὧν συνῃρέϑη, ἐέργω καὶ εἴργω, (ἐξ) οὗ εἷργα καὶ ἔεργα 
καὶ τροπῇ τοῦ ξ εἰς ὃ ἔοργα. 

15) Εὐλογίου" ᾿Ἐπενήνοϑεν" πόϑεν γίνεται; λέγομεν ὅτι ἀπὸ 

τοῦ ἐνέθω ἐνέσω ἤἥνεκα ζἤνεϑαν. προσέλαβε τὰ κατ᾽ ἀρχὴν [διπλα- 
σιάξοντα)] ᾿“ττικῶς [καὶ τρέπει] τὸ ὃ εἰς ὃ καὶ γίνεται ἐνήνοϑα. 

προσέλαβε τὴν ἐπί πρόϑεσιν καὶ ἐγένετο ἐπενήνοθα καὶ τὸ τρίτον 
πρόσωπον ἐπενήνοϑεν. 

10) ἘΞὐλογίου: “έλογχα᾽ [(λαγχάνω ἢ ἐπιτυγχάνω)) ἐστὶ ῥῆμα 

1. ΜΙΟ]]οΙομὺ Πετάμενος᾽ πόϑεν; ἐστὶ πετῶ, τὸ παρ. 2. 8. ΝΟ. γρησ. 
καὶ ἀ' ἃὴ Ηδῃὰ ὁ ἐνεστὼς 4. πετόμενος ἃ, νοῦ. ἀ δ. ἐπετάσϑη 
καὶ ἐπετάσϑην θ6---10. ΥΩ]. Ἐρίτα. Απ. Οχ. 1 186, 20 1. ἔργασμαι 
11--14. ΑὐΒβ ΑΡΟ]]ΟΠΐΟΒ, Ὑαῖὶ. ὑμοίτοῦ, 1 108, 30. Υρὶ. Ηεσοα. Π 8378, 22 1,. 
11. ΝΟ “έδοικα 2 Βυςδδίθοθῃ δυβγδάϊοσῦ. 12. δείδω] δεδιῶ ἔδειδον] ἔδειον 
18---18. γα]. ῬΆΣΠΟΡοΟΠΟΒ 61 ΟΒοῖγ. ΠΠ 118, ὅ 16. 17. μίαν συλλαβήν, ναὶ. 
ΤὨθοάοβ. 8δ, 2 ΗΣσ. 19---21. αὶ. ΟΒοίϊτοῦ. 1 111, 29 Ηοτοά. [{ 797, 8 ἴ,. 
19. Νὰ εἴκω 1--- Βυσμδία θη δυβγδαϊοσί. 28. ἀναλύεται εἰς ἃ συναιρέϑη 
ἡ εἰ δίφϑ- εἰς τὰ δύο ξξ ἐέργω 21--β80. 80 ἃ υγϑργάπμΠοι (διπᾶ. ἃ. καὶ 
τρέπει ΔΌροἸκὔγζί ἀυγοὰ 16 8 Βυομδίθθθη), ἀδγ πο ἡνεκὰ σομ οσϑίοσ Ηδπὰ 
οἰηροβοίχὺ ἤνεθα, ᾿Αττικῶς τροπῇ τοῦ ἕ εἰς ὃ καὶ πλεονασμῶ τοῦ ξ καὶ ν ἐνή- 
ψοϑα. καὶ τὸ γ΄ πρόσωπον ἐνήνοϑεν. προσέλαβε τὴν ἐπὶ πρόϑεσιν καὶ ἐγένετο 
ἐπενήνοθα 81---364͵ 8. αὶ. Ηοτοάϊδῃ Ὀ61 Επυδίανῃ. 1687, 12 

Βοϊἐχοπδίοίη, Θοβοῖ. ἃ. στίος. ἘΠΣΙοΙορίκα. 28 
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λήχω, οὗ ὃ μέλλων λήξω. ὁ ἐνεργητικὺς παρακείμενος λέληχα καὶ 

πλεονασμῷ τοῦ ν λέληνχα, καὶ τροπῇ τοῦ ν εἰς (7 καὶ τοῦ ἢ εἰς) 

ὁ λέλογχα. καὶ εἰς τὸ Πέπονθϑα. 

11) Εὐλογίου: Ὄδωδα πόϑεν; ἐστὶν ῥῆμα ὀδῶ, ὁ μέλλων ὀδώσω, 
ὁ παρακείμενος ὥδωκα, ὁ μέσος ὧδα καὶ ᾿Αττικῶς ὅδωδα, ἐξ οὗ καὶ : 

ὁδω τ κεκεκκκκακ καὶ τὸ ὦ μέγα. 

18) Εὐλογίου" Ὅπωπα᾽ πόϑεν, ἐστὶν ῥῆμα ὕπτω, ὅ ἐστι βλέπω, 

ὁ μέλλων ὄψω, ὃ παρακείμενος ὦὧφα, ὃ μέσος ὧπα καὶ ᾿Αττικῶς 
ὄπωπα. 

19) Εὐλογίου' Ὄρωρα' πόϑεν, ἐστὶν ῥῆμα ὀρῶ. ὁ μέλλων ιὺ 

ὀρήσω, ὁ παρακείμενος ἐνεργητικὸς ὥρηκα καὶ ὃ μέσος ὧρα. εἴπομεν 
γὰρ ὡς τὰ περισπώμενα ῥήματα εἰς τὸν μέσον παρακείμενον μιᾷ 

ἐνδέουσι τοῦ ἐνεργητικοῦ" ἐστὶν οὖν ἀπὸ τοῦ ὁρῶ ῥήματος ὧρα καὶ 
᾿4ττικῶς ὄρωρα. 

20) Εὐλογίου: Πέπονθα᾽ μέσου παρακειμένου. ξητεῖται. ποῖος ιὺ 
ἄρα ὁ ἐνεστώς. καὶ λέγομεν, ὅτι ἀπὸ τοῦ πονῶ ῥήματος κατὰ ἀνα- 
λογίαν πέπονα ὁ μέσος παρακείμενος καὶ πλεονασμῷ τοῦ 9᾽ πέπονθα. 

εἰ δέ τις εἶποι, διὰ τί μὴ ἄλλο σύμφωνον ἐπλεόνασεν, ἢ γ ἢ κα ἢ 
ἄλλο τι. εἴπωμεν ὡς φίλον τῷ μέσῳ παρακειμένῳ συνάπτεσϑαι τῷ 

ὃ. ὡς τὸ..... πέπονθα καὶ τὰ ὅμοια. ὃ γὰρ πρῶτος παρακείμενος δι 

καὶ ὁ πρωτότυπος οὐδαμῶς ἔχει τὸ ὃ, ὡς λέγει Ἡρῳδιανὸς εἰς τὸ 

α΄ βιβλίον τοῦ μεγάλου ῥηματικοῦ. 
21) Εὐλογίου: Πέπρακα: ἀπὸ ποίου ϑέματος; ἀπὸ τοῦ περῶ 

περάσω, πεπέρακα ὃ παρακείμενος, καὶ συγκοπῇ πέπρακα. 

22) Εὐλογίου" "Ἄχρι {σημήνῃ πόϑεν; ἀπὸ τοῦ σημαίνω, ὃ 530 

μέλλων σημανῶ, ὃ πρῶτος ἀόριστος ἐσήμανα καὶ ᾿Ιωνικῶς τροπῇ τοῦ 
πρώτου ἃ εἰς ἢ ἐσήμηνα, {τὸ ὑποτακτικὸν ἐὰν σημήνω. σημήνης: 
σημήνῃ τὸ γὰρ ἄχρι ἀντὶ τοῦ ἕως λαμβάνεται ζμετὰ τοῦ ὑπο- 

ταχτιχοῦ. 

23) ἘΕὐλογίου" Μεσούσης" ἐστὶν ἴσος καὶ τροπῇ τοῦ ἱ εἰς ξ 30 
καὶ πλεονασμῷ τοῦ μ᾽ μέσος, καὶ ἐκ τούτου μεσῶ μεσώσω τρίτης 
συξυγίας. καὶ ἡ μετοχὴ μεσῶν μεσοῦντος καὶ τὸ ϑηλυχὺν μεσοῦσα 
μεσούσης. ἢ ἀπὸ τοῦ μεσάξω μεσάξουσα καὶ κατὰ συγκοπὴν μεσοῦσα. 

24) Εὐλογίου" ᾿Εξῳδηκός πόϑεν. ἐκ τοῦ οἰδῶ, τὸ Ἵ πρίσκω, ὁ 
μέλλων οἰδήσω, ὃ παρακείμενος ᾧδηκα καὶ μετὰ τῆς ἐξ προϑέσεως 3: 
ἐξῴδηκα καὶ ἡ μετοχὴ ἐξωῳδηκός. 

6. αβὺΣ σορ 11 Βυοσββίδροιῃ; ἀ16 6 Ἰούχίθῃ νἹθ]]ἱοδὺ τηπίως) οὑτίως) 
1---5. αὶ. ΟΒοιγοῦ. 11 89, 26 Ἵ. βλέψω 10---14. γα]. Ομο;τοῦ. 1 98, 28 
11. εἴπομεν γρφὶ. 6]. 12 18---22. ΥΩ]. ΟΒοϊτοῦ. Π 112, 12 α΄ (6. 16 20. ΟἈδ6 
Πἄοκε Οοά. 24, πεπέρακα] πέπραμαι 25---ὃὁ9. Κρ]. Οδοϊτοῦ. Π 198, 28. 
208, 81]! 26. ὁ πρῶτος] ὁ β΄ ἃ, ΔΌΘΥ 27 Π8Δ0} ἐσήμηνα: ὁ α΄ ἀόριστος ὁ μέλλων 
ΟἸΠρΌΒΟΒΟθα 88. ἢ] καὶ 5 86. νεκρόν ἐξωδηκότα ΤκΚίδῃ Ὀ14]. Μοτὶ. 14, ὁ 
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20) Εὐλογίου" ᾿Εψεύσϑησαν' πόϑεν; ἀπὸ τοῦ ψεύδω ψεύσω,. ὡς 

νήϑω νήσω, ὃ παϑητικὸς ἐνεστὼς ψεύδομαι, ὁ παρακείμενος ἔψευσμαι., 
ὁ ἀόριστος ἐψεύσθην, τὸ τρίτον τῶν πληϑυντικῶν ἐψεύσθησαν, ὥσπερ 

ἐνήσϑησαν. 

260) Εὐλογίου" ᾿Ηγερέϑοντο᾽ πόϑεν: ἀπὸ τοῦ ἀγέρϑω ἀγέρσω 
γίνεται ὃ παϑητικὺς ἐνεστὼς ἀγέρϑομαι, ὃ παρατατικὸς ἠγερϑόμην 
καὶ τὸ τρίτον τῶν πληϑυντικῶν ἠγέρϑοντο καὶ κατὰ προσϑήχην τοῦ 
ξ ἠγερέθοντο. 

21) Εὐλογέου' ᾿Ηνεσχέϑην᾽ πόϑεν λέγομεν ἐν συνηϑείᾳ; φαμὲν 
ἀπὸ τοῦ σχῶ σχήσω ἔσχηκα ἔσχημαι ἐσχέϑην᾽ εἶτα προσῆλθεν ἡ ἀνά 
πρόϑεσις καὶ ἐγένετο ἀνεσχέϑην καὶ ἐχτάσει (τοῦ ἂν κατὰ ᾿Αϑη- 

ναίους ἠνεσχέϑην᾽ καὶ οὐδὲν ξένον. 
28) Εὐλογίου' ᾿Ηράσϑην᾽ πόϑεν; εἰ γὰρ ἀπὸ τοῦ ἐρῶ ἐἑρᾶς, 

ἠράϑην ἔδει εἶναι, ὡς φυρῶ φυρᾷς ἐφυράϑην, τοῦ ἃ τῆς δευτέρας 
συζυγίας τῶν περισπωμένων, μετὰ τοῦ 0 ὑπάρχοντος ἢ μετὰ φω- 

νήεντος, ἐχτεινομένου' περάσω ἑάσω᾽ εἰ δὲ μετὰ τοῦ 1, συστέλλεται. 
γελάσω. ὅταν δὲ ὁ παρακείμενος ἀπὸ περισπωμένου μακρᾷ παρα- 
λήγηται. οὐ λαμβάνει τὸ δ ἐν τῷ παϑητικῷ., νενόηκα νενόημαι 

(Κἐνοήϑην», κεχρύσωκα κεχρύσωμαι (ζἐχρυσώϑην», πεφύρακα πεφύ- 

ραμαι ἐφυράϑην, κεκονίαχα κεχονίαμαι ἐχονιάϑην. πῶς οὖν τὸ 

ἠράσθην ἔλαβε τὸ δ. εἴπομεν ὡς τὸ ἃ τῆς «δευτέρας» συξυγίας 

τῶν περισπωμένων μετὰ τοῦ ἡ μακρὸν ὑπάρχει. οὐ γέγονε δὲ ἀπὸ 
τοῦ ἐρῶ ἐρᾷς ζἠράσϑην», ἀλλ᾽ ἀπὸ τοῦ ἐράξω τῆς τετάρτης συξυ- 

γίας τῶν βαρυτόνων, καὶ ζὡς) πειράξω ἐπειράσϑην καὶ πελάξω 

ἐπελάσϑην, οὕτως ἐράξω ἠράσϑην. 
20) Εὐλογέου: Κεκάδοντο' πόϑεν γίνεται: ἀπὸ τοῦ χάξω χάσω 

κέχαδα, ὃ δεύτερος ἀόριστος ἔχαδον, ὧς φράξω φράσω πέφραδα ἔφρα- 

δον, καὶ τροπῇ τοῦ δασέος εἰς ψιλὸν ἔκαδον, καὶ ὃ παϑητικὸς ἐχαδό- 
μην ἐκαδόμεθα ἐχάδοντο, καὶ προσελεύσει τοῦ κ κεκάδοντο. 

50) Εὐλογέον" {τὸ Τετύκοντο καὶ τὸ τέτυκται πόϑεν; ἀπὸ τοῦ 
τεύχω, οὗ ὁ δεύτερος ἀόριστος ἔτυχον, ὡς ἐλεύϑω ἥλυϑον, καὶ ὁ 

παϑητικὸς ἐτυχόμην, ὡς τὸ ἔτυπτον ἐτυπτόμην. ἰστέον δὲ ὅτι πολ- 
------- 

9. ψεύϑομαι (γογποῦ ψεύϑω ἅδον ψεύδω) 4, ἐνέσθησαν ὅ. πόϑεν 
ΘΓ ἀδὺ Ζ6116, ἀβπδοῖ συνηϑροίξζοντο ἀυγοβδίχ 6 ῃ. ἐγέρϑθω ἐγέρσω 
0. ἐγέρϑομαι 10. ἐσχήϑην 11. καὶ ἐξετάξει (ἅδον ξ ἃ' ξ) 18 Ὁ18 
2δ. 6]. ἀορρϑὶῦ ἴῃ ἃ υμῦϑυ Ἰὰλοα ᾿ἘΕράσϑην (ἃ) υπμὰ ᾿Ηιράσϑην (ἀἾ φρο: 0 ἢ- 
Ἰαυύνοπὰ. 18. πόϑεν γίνεται ἃ2Ζ ἀπὸ τοῦ αἱρῶ αἱρᾷς αἱράϑην 5} 14. ἐρά- 
σϑην ἀἱ εἶναι] εἰδέναι ἃ, 68} ἀ τὸ ἃ ἃ' 19. κεχρύσωμαι κεχρύσωκα 
ἀ' ἀ' 921, τὸ ἠράϑην ἀ᾽ ἐράσϑην ἃὶ ὡς τὸ πρῶτον τῆς συξ. ' 22. ὑπάρ- 
χον ἃ2Ζ 2422. 28. ἀπὸ τοῦ αἱρῶ αἱράσω ἃὖξ 28. συζυγίας ἴδ} ἀ' 24. πειρά- 
ξειν ἀἷἶ 20---ο9, αὶ. ἔρια. Απ. Οχ. 1 244,19 υπᾶ ΟΒοϊγοῦ. Π 182, 1 
21, ἔφραδα ἃ υπὰ Ερὶπι. πέφραδα ἃ' πλομίγβα! ἢ πὰ ΟΒΟΙΤΟΌ. 80 Ὁ18 
806, 8. Υα]. Ομοϊτοῦ. Π 141,11 υπὰ Αποοά,. Ῥατϑ. ΠῚ 858,1 82. ἰστέον γὰρ 

ὍΝ 
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λάκις ἀναδιπλασιάξει ὁ δεύτερος ἀόριστος" γίνεται οὖν τέτυχον τε- 
τυχόμην τετυχόμεϑα τετύχεσϑε τετύχοντο, καὶ ἐτράπη τὸ χ εἰς τὸ κ 

{(χαὶ ἐγένετον τετύκοντο. 
951) Εὐλογίου" ᾿Αφίγμεϑα' ἀπὸ ποίου ϑέματος, καὶ λέγομεν 

ἀπὸ τοῦ ἵἴκω ἴξω ἷκα, ὃ παϑητικὺς παρακείμενος ἶγμαι. ὡς λέλεχα. 

ἐγράφη ἄνω. ᾿ 

382) Εὐλογίου" ᾿Ηισϑῆσϑαι᾽ ἀπὸ τοῦ αἰσθῶ, ὃ δηλοῖ τὸ αἰσϑά- 
νομαι, αἰσϑήσω., ἤσϑηκα, ὃ παρακείμενος παϑητικὸς ἤσϑημαι. τὸ 

δεύτερον πρόσωπον ἤσϑησδαι,. τὸ τρίτον ἤσϑηται καὶ τὸ ἀπαρέμφατον 
ἡσϑῆσϑαι. 

82) Εὐλογίου Πέρϑαι" πόϑεν. ἀπὸ τοῦ πέρϑω πέρσω. (ὡς) 
νηϑω νήσω, ἔπειτα πέπερκα πέπερσμαι. ὡς νένησμαι. καὶ τὸ ἀπαρέμ- 

φατον πεπέρϑαι. καὶ ἀποβολῇ τοῦ διπλασιασμοῦ πέρϑαι., ὡς βέ- 

βλητο ..βλῆτο δὲ μηρῷ“. εἰ δέ τις εἴποι, διὰ τί μὴ καὶ τὸ δ᾽ (ἔχειν, 

ὡς νενῆσϑαι, λέγομεν ὅτι πρῶτον μὲν διὰ τὴν κακοφωνίαν τὸ ὅ 
ἀπέβαλεν, ἄλλως τε καὶ ἐνομίσϑη εἶναι τῆς ε΄ συξυγίας ὡς ἔχον τὸ ρ. 

αὕτη γὰρ οὐ προσλαμβάνει τὸ δ ἐν βαρυτόνοις ὡς κέκαρμαι τέτιλ- 

μαι, κέκαρται τέτιλται. --- Νῦν δέ μὲ λευγαλέῳ ϑανάτῳ εἴμαρτο 
δαμῆναι“ (11. 21, 281). 

84) Εὐλογίου' Εἵμαρτο πόϑεν; φαμὲν ἀπὸ τοῦ μείρω. μερῶ, 
μέμαρκα, μέμαρμαι, καὶ κατὰ τοὺς ᾿Αττικοὺς ἀποβολῇ τοῦ συμφώνου 

καὶ προδελεύσει τοῦ ἐ εἴμαρμαι, ὡς τὸ λέληφα εἴληφα" καὶ λοιπὸν 
εἴμαρσαι τὸ δεύτερον, καὶ {τὸν τρίτον εἵμαρται, ὡς κέχαρσαι κέχαρ- 

ται εἶτα ὁ ὑπερσυντελικὸς εἱμάρμην εἴμαρσο εἵμαρτο, (ὡς) ἐφϑάρμην 
ἔφϑαρσο ἔφϑαρτο. 

50) Εὐλογίου" Ὄρσεο: πόϑεν; φαμὲν ἀπὸ τοῦ ὄρω ὀρῶ καὶ 
“Δἰολικῶς ὄρσω. ὡς (κείρω» κερῶ κέρσω" καὶ μετῆλθεν ὃ μέλλων 
εἰς ἐνεστῶτα καὶ ἐγένετο ὄρσω ἐνε[στώς], καὶ ὁ {παϑητικὸς) παρα- 

τατικὸς ὀρδόμην ὄρσεο, ὡς ἐτυπτόμην ἐτύπτεο καὶ ἐτύπτου, «τὸν 

προσταχτικὸν (ζτύπτου», οὕζτως» ὁρσόμην ὄρσεο, [(πρώτης)] συστα- 

λείσης τῆς ἀρχούσης, ὥσπερ τύπτετο. 

960) Εὐλογίου: Εἶ τὸ σὺ εἶ ἀπὸ τοῦ ἔομαι τοῦ παϑητικοῦ" 
ἐστὶ γὰρ τὸ δεύτερον ἔῃ" καὶ τὰ παρ᾽ ἡμῖν γραφόμενα δεύτερα πρόσ- 
ὦπα παϑητικῶν διὰ τοῦ ἢ παρὰ τοῖς ᾿Αττικοῖς διὰ τῆς ει διφϑόγ- 
γου [εἰς ἐκείνην αὐτήν))" καὶ γίνεται εἶ. 

ὅ. ἥκω ἤξω ἀ΄ ξὰ εἴκω ἔξω 1. ΝΟΣ ἄδιῃ Τθιηταδ νοεῖσαι αἰσϑάνεσϑαι 
ἃ' 1ῃ ΚΙοίποῦ ἄοκα. 18. 19. λευγαλέῳ] χαλεπῷ 19. ἥμαρτο δάμνει. ὮδΥ 
γογβ σομόγὺ Ζὰγ ΓΟ] βομάθη 61]ΟΒ886. 20---256, ρὶ). ΟΒοΣτοῦ. Π 77,29. 
24, ἐφϑάρη ἃ 21. ΝΔΟῺ μετῆλθεν ἀἱ ὁ μέλλων ὭὈΟΥ ἀδγ Ζ6116. 28. ΝΟΣ 
ἐνεστώς ἀ' διὰ δυὰ τὸ παϑητικὸν ὄρσομαι 29. Νὴ ὀρσόμην ἃ' ὁ παρα- 
τατιχκὸς ΟΥ ἀδΥ Ζ6118. ὄρσετο υαῃηὰ ἐτύπτετο 81. Ν,ΟᾺ τύπτετο ἔάρί 
ἃ' πϑομίγδρ)ο} τὸ δεύτερον ὄρσου καὶ τὸ τρίτον ὄρ[σετο] καὶ... ... ἈληΖα, 
82-ὃδ. Αὐὑὐθβ ΑΡΟ]]ΟΠ]Ο8, να]. ΟΒοΙτΟΌ. ΠΕ 880,1 
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81) Εὐλογίου" ᾿Εστί᾽ {τὸΣ τρίτον πρόσωπον τῶν ἕνικῶν πόϑεν 
γίνεται; ἐστὶ ῥῆμα εἰμί, οὗ {τὸ τρίτον ἀκόλουθον εἰσί, καὶ τροπῇ 
Δωρικῇ τοῦ ὅδ εἰς τ μετὰ ἀποβολῆς τοῦ ἱ ἐτί, ἴσως, ἵνα τὴν πρὸς 
τὸ πληϑυντικὸν ζσυνδέμπτωσιν ἀποφύγῃ. λέγω δὴ τοῦ εἰσί, (καὶ) μετὰ 

ἀποβολὴν καὶ τροπὴν προσέλαβε τὸ ὅ, ἵνα τὴν ὀφειλομένην μακρὰν 
ἀπολάβῃ. τὰ γὰρ εἰς τ τρίτα πρόσωπα πάντα μακρᾷ παραλήγεται, 

τύπτουσι δίδωσι τίϑησι. καὶ ἄλλως" τὸ ἐστί ἀπὸ τοῦ εἰμί ἐστί τὸ 

γὰρ (δεύτερον) πρόσωπον ἔσς καὶ τὸ τρίτον ἐσσί {καὶ ἀποβολῇ 
τοῦ ὅδ καὶ προσϑήκῃ τοῦ τ ἐγένετο ἐστίν. καὶ ἄλλως" τὲ ἐστίν ἀπὸ 
τοῦ εἰμί ἐστί, τὸ τρίτον γὰρ (εἰσὶ καὶ τροπῇ τοῦ 6 εἰς τ γίνεται 

εἰτί καὶ κατὰ ἀποβολὴν τοῦ 1 ἐτί, καὶ κατὰ προσϑήκην τοῦ σ ἐστίν. 
ἐπειδὴ τὰ εἰς με πάντοτε μακρᾷ θέλουσι παραλήγεσϑαι. 

88) Εὐλογίου" Ἔσται" γίνεται ἀπὸ τοῦ ἔω ἔεις ἔει, ὅ ἐστιν 
ὑπάρχω, καὶ ὁ παϑητικὸς ἔομαι καὶ ὃ μέσος μέλλων ἔσομαι ἔσῃ ἔσε- 
ται, καὶ κατὰ συγχοπὴν τοῦ ἐ ἔσται. 

59) Εὐλογίου᾽ Ἦν᾽ πόϑεν γίνεται; ἀπὸ τοῦ ἕω ἔεις ἔει" ἐστὶ" 
καὶ εἰς τὸν παρατατικὸν ἦον ἦες ἦεν καὶ τροπῇ τοῦ ἢ καὶ τοῦ Ἑ εἰς 
ἐχεῖνο αὐτὸ τὸ ἢ γέγονεν ἦν, ἐπειδὴ τὸ (ἢ) λῆγον τὸ ξ λῆγον ἀνα- 
λίσκει. καὶ ἄλλως" ἐστὶν ῥῆμα ἔω καὶ ὃ παρατατικὸς ἦον, οὗ το 
δεύτερον ἦες, τὸ τρίτον ἦε καὶ ἐπείπερ τὸ ε ἐφελκυστικόν (ἐστι 
τοῦ ν, ὡς ἀνωτέρω εἴρηται, γίνεται ἦεν καὶ μετα τὴν κρᾶσιν τοῦ 
ἢ καὶ τ εἰς ἢ, ὥσπερ τῇ ἐμῇ τὴμῇ, ἀποτελεῖται τὸ ἦν. β 

40) Εὐλογίου" ᾿Ἤτω" ῥῆμα προστακτικόν᾽ ἐστὶν εἰμί, τὸ ὑπάρχω, 
καὶ ὃ παρατατικὸς ἦν, τὸ προστακτικὸν ἦ καὶ τὸ τρίτον ἥτω, ὥσπερ 
ἴστημι ἴστην καὶ τὸ προστακτικὸν ἴστη οἴστη μὲν ὄμμα““. μιμοῦνται 

πολλάκις τὰ εἰς μι τοῖς εἰς ὦ. 

41) Εὐλογίου" ᾿άνήειν πόϑεν ποιεῖς; ἐκ τοῦ εἴω., τὸ πορεύομαι, 
ὁ μέλλων εἴσω, ὃ παρακείμενος εἷκα, ὃ μέσος εἶα, καὶ διαλύσει ἔϊα, 
καὶ τροπῇ τοῦ ξ εἰς ἢ ἤϊα, καὶ ὁ ὑπερσυντελικὸς ἤειν, τὸ δεύ- 
τερον ἥξεις. 

42) Εὐλογίου" Ἴ1ϑι"' πόϑεν γίνεται; ἀπὸ τοῦ εἶμι εἷς, ὁ δεύ- 

τερος ἀόριστος εἶν (καὶ ἐκτάσει τῆς εἰ διφϑόγγου εἰς τὸ ἡ ᾿ἅττι- 

κῶς (ἦνν, ἡ μετοχὴ εἴς, τὸ προστακτικὸν ἔϑι καὶ συστολῇ τοῦ ε εἰς 
τὸ τ ἸΙωνικῶς ἴϑι, (ὡς) μέμνω μίμνω καὶ γέγνω γίγνω. 

ὦ, οὗ ἀκόλουϑον τρίτον 8. ἴσως ἵνα καὶ τὴν 4. ἘΠῚ ἂν ποιοῦσι 
1. δίδουσι τίϑουσι 8. τρίτον] β΄ 14, ὑπάρχει 10---22. αὶ. ΟΒοϊτοῦ. 
1 840,16 11. τροπῇ τοῦ ν καὶ τοῦ ξ 18. ὃ λῆγον] ἔλαττον 20. οὗ 
τρίτον τὰ τὸ τρίτον ἀ' 21. ἀνωτέρω ναὶ. ΟἹ. 10 22, εἰςν 28. ΝοΒ 
Ἤτω 1Τ,ἄςξκο, πόϑεν τὸ ἤτω ἃ ὌΌΟΥ ἀοΥ Ζ61]6. 28. 234, ἐστὶ τὸ θέμα εἰμὶ τὸ 
ὑπάρχω, εἴσω ὁ μέλλων, ὁ δεύτερος ἀόριστος ἦν ἡ μετοχὴ ὥν ὁ παρατατικὸς ἦν 
ἃ; πδομίγαρ] ἢ. 91-- 80. 4]. ΟΒοῖγον. ΠῚ 106,8. 844, 4 81. εἷς] εἰς 
82. εἶν] εἶ 88. εἷς τὸ (Σὰ ὁ γογθοβθοσῦ) παρατατικὸς ἔϑι 
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48) Εὐλογίου" Κεῖμαι" πόϑεν γίνεται; ἐστὶν ὃ ἐνεστὼς κεῶ καὶ 
τὸ παράγωγον κέημι καὶ τὸ παϑητικὸν κέεμαι καὶ συναιρέσει τῶν 

δύο εξ εἰς τὴν εἰ δίφϑογγον γίνεται κεῖμαι. 

16 βοβ]θομίθ Ξρυδομβθ ἀδὺ ΕὙδρτηθηΐθ δῆὴπ ἀθη ΘΟΒΥΘΙ 6 ΤΠ 
γοπ ἃ Ζυρογοομποῦ σογάθῃ, σγϑῖοῆθ 164 ΟΠΘΠ ΩΓ σογϑὰθ 8η ἀΐθβθῃ 
ϑὐζοϊκοη ὈΘθοπάθσοβ [ΐθυθθθθ Ὡϑῆτηθη; ἀδίβ ΕἸ ]ΟΘΊΟΒ Ομ Σ βρᾶξθῃ 
Ζοιύ δηρομοσί, ἰδὲ ἐγούζαθιῃ διι5 ἄθτα [πα] Ὁ ΚΙαΓ. 88 ἸΤΩΤ ΘΟ Ὦ]Π οὗνγα8 
ὈΏΒΙΟΒΟσο ΟἸΐαῦ δὺ8 ΤΠ δοάοβίοβ ἰη (]. Ἄμφω πιτὰ ἀυγοῦ αἴθ ζ8}26 
Αὐῦ ἀδγ Ο]οββθα ὑπα γ]θ]] θ᾽ Ομ δύο ἀστοῖς αἀ16 τἀ τ  γθηάθη Ὑ ου- 
γγΟΙΒαρΘη δα ἀ16 ΒΌΤΤΩΘΙ τὑοη τύπτω φοβιομοσί. ΟΠΟΙΓΟΌΟΒΚΟΒ 50 
πἰοδῦ Ὀαπαἰϊχέ (νρ]. 2. Β. ΑἸ]. Πέπονθα); ΟὟ 6Υ ἀδῃ Εἰ ]ορίοβ Ὀθπαύτι 
Ἠδΐ, δῦ ὈΘῚ ἀΟΥ ρ]θοῃ ζὰ ὈΘΒργθομβθπάθῃ ἘΠ σθη τα ΠΟ κοὐ ΑἸ ΘΒΘΥ 
Τὐξ ογαασ πίοι σὰ δηβοβοίάθη: ἀδρθρθῃ πα ἀ16 [ θογοϊ πβεϊπασπαηρσθη 

“ ὨΥΊΒΟΒΠΘη ΕἸ]ΟΡΙΟΒ ὑπ ἄθη Ηοιηοῖ- ΕἸ ΡΙ ΠΟ ΙΒ 850 ΖΔὨ] ΤΟΙ υπᾶ 
580 δ. Ά]ΠΠρ, ἀδΙΒ οἷπθ Βοπαύζαμρ, 4085 ΕἸ]ΟρΡΊΟΒ 1 ἸΒΠΘῚ ΒΘΕΥ Τ8ΒΓ- 
ΒΟΒΘΙΏΠΟΩ. 18. δ ἀϊ6 Ζεὶν ἀε8 ΤῊ θοάοβὶοβ Ὀθκαηη οι ταὶ ΠΟΙΟῚ 
ὙΥΔΕΥΒΟΒΘΙΠΠΟΒ κοῦ ἀυτοῃ ἀθη τσιογίθῃ Βυιοῦ 4685 β΄ υῃθϑοβ Ὀοβδεϊτητηί 
ἰ8ὲ, σοσγάθῃ ΜΓ ΕΠ]ΟρΡΊΟΒ οὗνγα σαχῃ Ζοιύμοῃμοββοα 405 ΟΥΟΒ, Ογίοη 
ὑπ ΗογάρΟ]]οη τϑόμοη αὐ γίοθη. ασα δύ ΖΌρ]ΘΙΟἢ ἄθυβοὶθθ Αηϑαΐζ 
ΕΥ ἀθῃ δἰθχδπαγ ΒΟ 6 η ΟἸΤΑΙΠΤ ΔΕ ΚΟΥ Ηθβυ 108 ὙυΒΕΥΒΟΒΘΙ]ΠΘΒ; 

ἄθῃῃ βόῆοῃ ΝΊΘΟΪΔΙ μαΐ στἱοδίρ Ὀδίοπί, ἀδίβ οὐ ΟαὝ 8 1 τὰ δ ΚΟΥ 
ΕΠ]ΟρΟΒ ΜΟΔ] τηἱῦ ἀθπ σοὺ ἨθΒΥΟΝ ΔΠΡΟΒΡΓΟΘΙΘΏΘΗ - ΤΥΘΟΙΓ (68 
ΝδίηθηΒ Ἰἀθη 80} 5861η σίγα. ) 

16 Απίαρθ ἀθβ Ὑ θυ ο8. Ζϑίρθῃ 416 ἴῃ ἄθπὶ Οαἀϊδηθμι σγοὶὺ σο- 
ἰγοπηΐθη, ἔγμου' ΦΌΘΙ Ζυβδιμταθηβίθῃθπαθη (]οϑθοὸθ Πέρϑαι υπά 
Εἴμαρτο. Αγδηητηύβομῃθ ῬΥΟΌΪΘ6 1π 58 Β] ΠΟ μοΥ Ογάμυηρ 51:πᾶ 68, 

ἀ16 Ὀ4]4 δὴ Ἠοιμθσ, Ὀ814 δὴ 6᾽π6 ΕὈΤΣΤΩΘΏ]ΘὮΓα δηϊηϊρἔθη. γ᾽ ουπσδηᾶὺ 
ΒΙΠ4 510 ἀ6ῃ βρϑξογθῃ ἐπιμερισμοί, ΔΌΘΓ ἀΟΥ σδΖθ δἰθιηθηΐασθ, δαΐ 
ἀδ8 δοβυ ηηδίδβισο ροτιομίοία ΟἸΒδγακίοσυ ἀθύβοι θα ἔθ]; ἀδ5 ὙΥ̓ΟΥΚ 
οὐβοθὺ βοῇοῃ ἴῃ ἄθ Τι6] ἀθη Αμβργυοη, ὙΠ ΙΒΒΟ ΒΟ] Ο6η ΟἾδ- 

ΤΑΚΙΟΥ σὰ ἰγάζθθ ὑπ 8ὴ 416 αἱΐα [αὐξαγαίῦ ἀοΥ προτάσεις καὶ 
λύσεις τὰ Β0Β]]οίβθη, ἄθσθῃ ΕΠΠαΤΙΠΡΘΩ [ἢ ἀ88 αδοθὺ ἀογ ΕὈΥΠΊΘη- 

1--. 8. Υρὶ. ΟΒοίτου. Π 172, 16 

1) Καὶ. ἀ16 αἸοββθῃ Ἄμφω το Απ. Οχ. ἱ 4,80; Ζεῖπνος ταὶξ 110,7; ᾿Εἴσκω 

ταοὶῦ 161,1: ᾿Εἴχτην ταῖῇῖῦ 166,1; Μέλογχα ταὶῦ 267, 16: Πέπονθα ταὶὶ 816, 4- 6: 

Ἔοικα ταὶ 1δ7, 80 (ὴ); Ἔσται τηῖῦ 176,6: Ἤσκειν τηὶῦ 18δ, 26: Κεκάδοντο ταί 
944. 19. Τετύκοντο τοῖξ ΑἸ. Ῥατχίϑ. ΠῚ 868, 1. ἷ 

2) Εἶπ ΖΔ] Ποῦ Εὐπὰ ἔὐηγὺ δηάοσθ υἱθ] οἱ οῦ σχοιΐοσ. [Ι͂ἢ ἄθιῃη Καίβδ)οσ 
ἄον Τ᾿ αἰϊσαπὶ σγαξοὶ Ἰδὺ οἷα Οὐἄθχ ὈθΖζΖθιομῃποὺ, θὲ Απραῦθη ὥρδοσ ΓΘ Όθη υπὰ 
ΤΙ Ὀομβζοιῦ 468 Ευ]ορΊοΒ σχολαστικός ΘΟ ΒΑ] ἴθ 850}}]: 416 ΝΌΣΩΤΩΘΥ 180 ὙϑΥΒΟΒΥΙ ΘΌΘΩ: 
10} Β8Ὸ6 νϑυ ΖΘ Ὀ] 1 Οἢ σοϑυοδῦ. 
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ἸΘΏΥΘ Ὁ18 78 δύο ἀΌτος ἀ16 Ὀ61 ΟΒΟΙτΟΡοβίτοβ 80 ϑυῆρθοηῃ ΥΥ παρ θη 
ξητοῦσι δέ τινες, ἄξιόν ἐστι ξητῆσαι, καὶ λέγομεν, καὶ ἔστιν εἰπεῖν 
Βοζοιρὺ ἰδ. Ὶ᾽Ὸὸ 6]οββαὸ Ἐϊΐδσκω βομθιπῦ ἀδγϑαΐ πιησαἀθαΐθη, ἀαίβ 
ἘΠ]ορῖοΒ Ζὰ 5θῖ ποθὴ προτάσεις Βοβοῃ λύσεις νογίδπα ΟΟΘΥ 80 61} 
ΤΙΘΕΥΡΌΟΝ ΔΩΒΟΙ]οΙβ, 485 ΘΓ ὨῸΣ ἀθροσαυ οι οίθ. 1) 

16 Ηδαρίᾳμθ}16 1δὺ 7646} 8}158 Ἠδγοάϊδη, ΕἿΣ ἄθββοῃ μέγα ῥημα- 
τικόν οἷπ πουθ8, γοῦν 1105 ΖΘΌΘΤΙΒ σΘ ΟΠΠΘΩ δύ. 16 ΖΔἘ]ΓΘΙ ΟΠ ΘΠ 
Βογμγαηρθη ταϊῦ ΑΡΟ]]ΟΠΙΟΒ Κὔππμθη 867 ΜψῸ8] ἀυγος ἀἸ 680 ΥΕΓ- 
ταὶ ἰο]ὺ βοὶη. γα ἀοομ, στοῦ δυΐ ἀ16 θῆρ γογθιπάπηρ δομέθὶ, ἱπ 
ἄεογ Ηογοάϊδηβ ῥηματικόν ταῖῦ ἀθπὶ 468 Αρο]])οηϊοα Ὀ61 ΖΘΠΟΌΙΟΒ Μ]Θ6 

Ὀ61 ΟἸΒοΙ Το οΒΚοβ θορομπηθῦ, σοη βδ]ρδὺ σὰ ἀθὺ Ὑογιηαΐαηρς ρσοἀγϑηρί, 
ἀδίβ Ηοσοάϊδη ἀδ8 ῥηματικόν Β61105 γαίοτβ ὥἀροσαγθοι θοῦ πα τα 

ΒΘΙΠΘη ΒΟΙΔΟΥΚΌΠΡΘΙ Ὑϑυβθθοη δαὲ, ψι6 ἀ16 Εἰσαγωγή ἀθββθ! θη, υπὰ 
ἀδίβ 4168 μέγα ῥηματικόν ἀδτυτα Β6 πο ΝΆΙΏΘη 80 ρυὺ Μψ6 ἀθῃ (68 

ἈΡΟ]]ομΪοΒ ἔσάρομ Κοπηΐο. ἢ ΕΒ ΑΙ δἰβάδηπ δ} ἐγ ἀθη βρᾶξθῃ 

1) Ὑοπιμβύθηβ δυΐηουκβδιη ταδομῃΐθ 10 ἀδγαυΐ τϑοῆθη, ἀδ[8 ἀ88 συ 00 
ΑΟ ΚορρΡ (Βοείν. σὺσ ρυίθοι. Εἰχοοσρίθαη-ἀἰογαίυν 182 5.) Βοῃθς ὈΘ ΒΔ 6106 ΕἸἰχοογρὺ 

ἐκ τῶν Αἰλίου Ἡρῳδιανοῦ σχηματισμῶν Ὁμηρικῶν κατὰ στοιχεῖον 5108 πδυῆρ 
τοῖῦ ΕἸΪ]ορΊοΒ Ὀουηχύ. ΙΟἅ σοῦθ ἀϊ16 ΟἸοββθὴ βοὴ οἷποσ Κο]]αύοη ἀθγῦ Ὀδυτη- 

ϑἰδαΐοσς Ηδ ἀβοΒΥ Ἕ (271718), ἀ16 10} ἄἀδν αὔϊο α΄. Υ δῃΖθ]8β σογάϑδηκο: 86) Ζέδοικα᾽ 

μέσος παρακείμενος. δέδοιδα ὥφειλεν εἶναι, ἀλλὰ διὰ τὴν εὐφωνίαν δέδοικα, ὡς 
κέκλοφα᾽ κέκλοπα γὰρ ὥφειλεν" ἀλλὰ προυτιμήϑησαν τῶν μέσων οἱ παρακείμενοι. 
-- 41) Ἐπενήνοθε᾽ ἀπὸ τοῦ ϑέω, καὶ κατὰ μετάϑεσιν ἔϑω, ἐνέθω,͵ ὁ μέσος παρα- 
κείμενος ἤνεϑα καὶ κατὰ ἀναδιπλασιασμὸν ἐνήνοθα. -- 41) ᾿Εγρήγορϑα᾽ ἀπὸ 
τοῦ ἐγρήγορα πλεονασμῷ. --- 172) Κεχάδοντο᾽ γάξω, κέχακα, κέχαδα, ὡς χέξω 

κέχοδα, ὁ δεύτερος ἀόριστος ἔχαδον, ἕκαδον, καὶ διπλασιασμῷ κέκαδον, ὁ μέσος 

κεκαδόμην κεκάδοντο (ἐκέκαδον ἃ. 5. ψ. Οοα.). --- 16) Μέλογχα᾽ λήχω, λέληχα, 
τροπῇ τοῦ ἢ εἰς ὃ λέλοχα εἰς τύπον τοῦ κέκλοφα᾽ καὶ ἐπενθϑέσει τοῦ γὙ ὡς τὸ 
ἔχος ἔγχος. --- 81) Ὄρσεο᾽ ὄρω ὁρῶ᾽ οἱ Αἰολεῖς, ϑέλοντες βαρῦναι, φασὶν ὅρσω, 
ὡς ἀπὸ τοῦ κερῶ κέρσω, ὅϑεν ὁ ἀκερσεκόμης. --- 88) Ὀρώρει᾽ ὄρω ὀρῶ, ὧὦρα 
μέσος παρακείμενος, διπλασιασμῷ ὅρωρα, ὁ ὑπερσυντελικὸς ὀρώρειν. --- 90) Πέ- 

πονθϑα᾿ πήϑω͵ πήσω, ἔπαϑον͵ πέποθα παρακείμενος μέσος καὶ πέπονθα. --- 
100) Τετύκοντο᾽ τεύχω͵ ἔτυχον, ἕτυκον͵ καὶ κατὰ ἀναδιπλασιασμὸν τέτυκον τετυ- 
κόμην (ἐτέτυκον ἑἐτετυκόμην Οοα.). Ευ]ορίοβ ψἱτὰ ὩΔῸ} ἄθτῃ συγ ἴῃ ΟἹ. 
Μέλογχα ἅρος Πέπονθα τυμδομδὺ ἀδ8β6]ῦ6 σοϑαρὺ Βαῦθῃ ( Ηογοάϊδῃ Ὀ6- 
Ζουσχὺ 68 6 Εἰυβίαίῃ. 1687, 12: νεῖ]. Ἀπ. Οχ. 1 876, 1), Βίοσϑὰῦ δΌθσ ἦ16 ϑηᾶοσα 

ΒΥκΙδγυμς δὰὺ8 ἀθπι ρτοίβοῃ ῥηματικόν οἱηροβοίζὺ ΒΘ ΌΘΩ. 
2) Εΐπθη ΑμΒα]ὺ Ὀιοίθὺ ν]6]] 61 ολύ Επβίδία. 866, 80 (νρ]. ΗΠ ρανὰ Ρ. ὈΧΧΧΙΝῚ 

Ηρακλείδης ἄνευ τοῦ τ γράφει τοὺς ἀπὸ τοῦ Μαίονος κληϑέντας ήονας, λέγων 
Βοιωτίαν εἶναι τὴν τοιαύτην μεταβολὴν ὡς τῶν Βοιωτῶν τὴν ὅλην αἱ δίφϑογγον 
εἰς ἢ Ἀαταμόνας μεταβαλλόντων" ὥς που καὶ ὁ Χοιροβοσκὸς παρασημειοῦ- 
ται ἐν οἷς ἐξηγεῖται τὸν Ἡρῳδιανὸν λέγων καὶ ὅτι τὰς ϑηλυκὰς πλη- 

ϑυντικὰς εὐθείας τῶν παθητικῶν ἐνεστώτων, τὸ ποιούμεναι λεγό- 

μεναι καὶ τὰ τοιαῦτα, ποιουμένη λεγομένη ἐκεῖνοί φασιν. ἴῃ ΘΠ. 
Αὐβζος περὶ μετοχῆς, Ὑ16 ΘΓ ἴῃ ἄθιη ῥηματικόν {δα δος] 10} βέαμπά, 1ϑὺ ἀ88 γϑυ- 
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μιασιδίοι 8 Ομ ὁ ΒΟΒ ΤΟΥ, οἷπθ ΑἸ 8Δ}] ϑίθ]θη σὰ ΗΠα6η, 80 ἀθηθῃ ΘΓ 

Ηογοάϊδη σ]ἀουβρυθοβθηῃ Κομηίθ. 

ἘΠ πη χτγοιύοθβ ΥΥ ογκ ἀθββθθοη Τιΐ615 ᾿“πορίαι καὶ “ύδεις οὐ ΒΒ ἔθ 

10} Ὀογοὶβ ἔγύμπου: ρϑαγαοκί Ιϑὺ ὈΙΒΗΘΥ οἷ ϑδύοκ ἀ08 ουβύθῃ υπὰ ἀθὺ 
ὕδηζθο σοῖο 7611: ἄγ ]Ἰοίζίοσθ σγυσγάθ ἀπίου βοίποαι δομάογἐθὶ 

παρεχβολαὶ ἐκ τοῦ μεγάλου ῥηματικοῦ γοη [ἃ ΒοΟΒΘ ἰπ ἀδπὶ 8} Χ68- 
βογιοὺ ἀο6 Κ. Καὶ. ἀγππδβ. σὰ ΊΘα 1809 πο} Ζγοὶ ρθη ὙΊΘΠΘΥ 
Ηδπἀβομ γι οη Βογδαβρθροῦθη. θη Εηἰβίθμυμρ, νοῦ ἄθιῃ Χ. ὕδῃτγ- 
Βυπάοτί Ῥανγοὶϑὺ ἀθὺ Οοά. ΟοἸβ]1η. 881. ἘΠη ρου Ζυβαὺς Ζὰ ἀθ πὰ 
Τιΐ6] (ἐκ τῶν “Ηρῳδιανοῦ) ΜΙΓΑ 50} 1:8 ϑρᾶζοσ οὐ] ἄγθῃ. 

ΠΔ8 νου κοβθη Ὀομιηπὺ τοῦ ἀΟΥΓ ΠΟβΙδοη στοὰ ῥῆμα, π|ιθ 816 
ἈΡο]]οπῖοΒ σὰ: ἀοὺ Ηδαρίίθ}} βθῖπθ8 1ηηα]8 ᾿8ῦὺ 510} Ἰδοῦ 8]8 
Αμβιοδὺ Ηογοαϊδηβ ΟὐθΥ 861η08 γαδΐθιβ θυ ῖΒθη: 2 θ᾽ ποθὴ χανών 
(35. 21, 22), ἀ6Γ ὅδβπ|1ο ἢ} βόβῆομ Ὀ61Ὶ ΑΡΟ]]ΟμοΒ ροϑίδμ θη δὲ 
(Ομοῖτορ. ΠῚ 150, 20--- 85), Ἰδαύοῦ οἷπθ 1ὴ ἄθῃ Τοχὺ ρσοάγαμρθηθ 
Βδπάποί ἐν ἄλλῳ ἐπιγραφομένῳ τοῦ Ἡρφδιανοῦ εὗρον. ὨδηποΟῚ 
μαὺ [μοηὐζ 1π ΘΙ ΠΟΘ Βιθοθηϑίοη (θδῃσγορ. 91 5. 185), ἀ16 8οὸ Ββδομιρ 
ΒΙηρουγουΐθη ἰδὺ, ἀαίβ ΒΟρΆΥ δὰϑ 46. ϑ1ρ16 ἐὰν ἀϊ6 ὕὐ θεσοι πβυϊχατηυην 
ἀογ Ηδη βου θη Ὀ6Ὶ 1.8 ΒοΟμα οἷῃ πῦον Οὐάοθχ σϑνόογάθῃ ἰβὺ, ἀ88 
ὙΥοΥΚ Κυγνγοῦ 815 οἷ Εἰχοοσρὺ δι18 ΟΠ γοθοβοϑ ὈθΖθιομπθὲ, σσθμῃ 

ΘΓ 80} ΖΌρΡΘΡΘΙ τηιίϑίθ, ἀδίβ 61} ζϑηζοσ ΑΡΒοβη δ, 416 παραγωγαὶ 

δυσχλίτων ῥημάτων (ὃ. 20, 22---28, 2), υπμὰ βοπδὺ νἱο016 δέχ οὐδὺ 

61 ΏΖ6]π6 γογίαε 465 Εἰχοουρίθβ Ὀ61 ΟΠΒοΙ γοθοϑοβ ἔθ ]θη. Εἰ δῃα ΕἿΣ 

Ἰοἰχέογθθ ἀϊ6 Εἰγεϊγτιηρ ἀδΥ1η, ἀδίβ ΙΓ ἀ88 ΘΕ ἀ65 ΟἸΟΙΣΟΌΟΒΚΟΒ 
πἰοδὲ γο] δία! Ὀοϑδίβοη. Μιρ Βδομὺ δαὺ ἀϊθ8 ἀδὺ πμοομνουαιθηΐο 
πθαθϑίθ Ηθγδυθρθῦοῦ 68 ΟἸΟΙ ΓΟ ΟΒΙΟΒ Ζυγ ΠΟ ρΘΎΊΘΒΘΏ, 5165. ΔΌΘΓ 

Ἰ61άοσ ἰγούζάθμη ἄθιη Ηδαρύατγίοι! σὸὰ μθηΐζ ΒΗ ΘΒΟΒ]ΟΘΒθὴ ὑπα ἀ16 

Ετασο ἤδὸ ἄἀθη πϑομβίθῃ Θυ6}]6η ἀ08 Τοχίθθ, ἀθῃ δ΄ ὈΘμδηαο]66, 
ἀΡΟΥΒααρὺ πιοβὲ δυΐσονοσίθη. 8.0. 861 65. ψεβία{ οὐ, Ἰδηρϑὺ σοβορίο Βε- 
ἀθηκθη πα Ἰηρβία Εἀπα46 Κυγζ σζὰγ Πδγβίθ  ὰηρ Ζὰ ὈΓΙΏΡΘΗ. 

ἘΡΘη50 π8ῆ86 8418 τηῖῦ ΠΟΙ γΟθοβκοβ Ὀουηγὺ 5108 ἀ85 στοὰ [8 
Βοοδμα Βογδυβρορθροηο δύο ὑπὰ ἀ16 ταῦ [ἢτὰ ΖΟΒΒΙΩΙ δ ηρθηάθη 
Ῥαυβου ἀπὰ Οχίογαοσ Εἰχοορίο (Ἀπ. Ῥασ. ΠΥ 216 Εἰ Ὅχου. ΙΥ 170 8) 
ταὶ ἀ68 Ζθῆοῦθ 08 Κοιητηθηΐαγ Ζιὶ ΑΡροΟ]] 1058 (θοσ. Ἡθγοά δ), απὰ 

βὐ μα] 1οἢ, 1 ἄθια Ὀνοματικόν ᾿ϑδὺ ἀ16 ΒοΒομγἄπκυηρ δυΐ ἀ16 Ῥαγοιρὶα υπὰ ἀ88 
ΕΘΒ]Θα ἀοσ Θηὐβομοιἀθηάθῃ ΥὟἾ οτΐθ τῶν μετοχῶν ΤΩ ΘὮΓ 818 ὈΘ ΓΘσΔα]:οἢ. ΙΟἢ γθσυσθὶϑο 
ἀαταυΐ, ἀαἴ8 Επιδίαἑϊοβ 149, 8 18 διο, ψ106 βοβοι ωοαΐς (Ηοτοά. Ρ». ΟΧΧΧΥΓΠΙῚ 

Ὀομιοσκύ, ἀ1686106 ΕΥΚΙδσαηρ σορ Ζέδοικα ἀὰ8 Ἡδγχοάϊδη οἰὐιοχί, 6 ΟΒοΣτο- 

ὈοΒΚΟΒ 11 108, 7 δὺβ ΑΡρΟΪ]ΟΏο8 δ σὺ, υπᾶὰ χαῦ Ὀθπαὐχὺ Επαδία 108 οἱη ὙΥ̓ΘΥΚ 
ἀπορίαι καὶ λύσεις, ΟἸἸΟΙΓΟΌΟΒΙΚΟΒ βαρὺ ζητοῦσι .. τί οὖν ἔχομεν εἰπεῖν; λέγομεν 
(ν,]. Βυ]ορίοβ ΕἾ. 11). 
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α. Βομβοοιιδπη μδὑίθ βοίηθῃ Ὀθι θη βουρίβι! ρθη ΑὈΒΘΠαΙ ρθη ρου 
ΖΘΒΟΌΙΟΒ, ΘΠ ΘΓ ΒΙογααΐ σοδοβίοὺ μδέΐθ, νγοιὺ στοίβοτο Βοβα αίθ ἀπά 
ὙΥΙΟΒ ρ κοῦ ρσορθη Κὄηπθη. ΖθῃΟθΙΟΒ ΒΘ ΠΟΥβ6 108 βὑϊχασηῦ δ [86Γ- 
ογαθηὐ πο οΥ᾽ τὺ ΟΒΟΙ Το οΒοβ δ οσύ ἔν Ὑγογὺὶ ἀθθσγθιη: οὐδ δῦ ΘΓ 

ΘΌΘΙ ΘΥΒΘΌΠΙΟΙ ΙΩΘΩΣ 818 ἀἴθθοσ. Νὰμῃ ἰδὺ 68 ὑοιζδημῦ, ἀδίβ ΟΒοῖγο- 

ὈΟΒΚΟΒ ΖΦ ΨἈΓ ΠΒῸἢ ἄδθπὶ Κοιῃηπιθηΐδ σὰ ΤΏΘΟΔΟΒΙΟΒ ΠΟΘ ΘΙ Π6η 
ΘΙ οσΘ Ζὰ 468 Αρο]οηϊοβ ἀπά Ηογοάϊδῃ Ὀνοματικόν πὰ 'Ῥημα- 
τικόν φ]δηΐ, ἰπὶ τ ϑθ ΠΟ 0} ΔΌΘΥ Β6 ἢ ἔγάμογοβ ΥΥ οΥκ δυο ΒΒ η 

ἄΐοβοῃ βου θθπ θα πίτηπιύ. 80 ογκἄγθη 8.0} ἀ16 ὑὐ θογοιπβοϊπηταυπρθῃ 
ΖΜΙΒΟΏΘΗ ἴῃ ὑηα ΖΘΠΟΌΙΪΟΒ οἷν Οὔμθ Ὑϑιίθυοθ: 6146 [ἄμγθηῃ α10 
Ὑγοτίθ ἀθ8 ἀρο]]ομῖοϑ (θοζγ. Ηθσοα 8) 8δῃ. ἘΠπ Βοίβρίθὶ σοηΐρα. 

ἀδπαϊη. Ζέδοικα᾽ ἐστὶ δείδω, οἷον . δείδω μή τι πάϑῃσιν“ (1]. 11, 
4102), τούτου ὁ μέδος παρακείμενος δέδοιδα, καὶ διὰ τὴν ἐπαλληλίαν 

τοῦ ὃ ἐτράπη τὸ ἔσχατον ὃ εἰς κὶ καὶ γέγονε δέδοικα. ὃ δὲ ᾿Δλέξαν- 
ὅρος ὁ Κοτυαεὺς ϑαυμασίως ἀπολογεῖται λέγων ὅτι πολλὰ ῥήματά 
εἰσιν ἀπὸ μελλόντων εἰς ἐνεστῶτας μεταγόμενα καὶ τρέποντα τὺ ὅ ἢ 

εἰς τὸ χ ἢ εἰς τὸ χ, οἷον σμῶ σμήσω σμήχω, ὀλῶ ὀλέσω ὀλέκω" 
οὕτως οὖν καὶ ἐκ τοῦ δείσω μέλλοντος ἐγένετο ὁ ἐνεστὼς δείκω καὶ 

ἐκ τούτου ὁ μέσος παρακείμενος δέδοικα. διὰ τί γὰρ δείκω {τὸν ῥῆμα 
ἐγένετο καὶ οὐ δείχω: ἐπειδὴ οὐδέποτε τὰ εἰς γῶ ῥήματα θέλουσι 

τῇ εἰ διφϑόγγῳ παραλήγεσϑαι, πλὴν τοῦ στείχω λείχω. οὕτως Ζη- 

νόβιος. Ὅδῃ Β.Β]α 5 Βαὺ ἀ6Υ ΟΓΆΒΒΟΥ ἀ68 ὐθηυπυτη ΠΘΟΒ ΒΘΙΠΘΥ 

ἀσϑπομπμοιῦ νογκάγσί. Μϑαμ σογρίθιομο ΟδΒοῖτοῦ. Π 108, 1. 19---28. 
108, 81---109, 1. 

ΑΙ]6π, 80 ψιοαύς 448 ΕΣ 16 ΘῈΘ]]Θ ΗΠ ΟΥΒομαπρ σὶὶ 861} βομοιηΐ, 
ΔΠάΘγΘ (616 Ὀϑυθίβοη, ἀδίβ ΟΠΟΙ ΓΟ θΌΒΚοΟ8 ἀθὰ Ἠογοάϊδη ἀπὰ Αρο]- 
Ἰοη]08 ποὺ 86] 08ῦ, ΒΟΠ ΔΘ. ΒΟΒΟῚ τὺ τι ἔληρ ΘΙ ΟὮ 6 ΚΟΙΩΠΤΩ ΘΗ ΆΥΘΗ, 

ἀϊθ Ὀ5 ζὰ ῬΒΠΟΡΟΠΟΒ Βουαπίοσ σι, 88: ΘΓ Βαὺ 488 [τη 80 ρθ- 
Ὀούθμθ Μαΐθυιαὶ βϑίαυκ γουκάγχζυ. Μίδῃ νϑυρίθϑιομθ τ 6. ὨῸΓ 61π6 5.6]16: 

ΟΒοῖτοῦ. Π 104, 11 χωρὶς τοῦ ἱμάσσω ἱμάσω., ὃ σημαίνει τὸ 
πλήσσω. ἀπὸ τοῦ ἵμάς ἱμάντος, καὶ χωρὶς τοῦ ἐνάσσω ἰνάσω᾽ ἰνάσσω 
δέ ἐστιν τὸ ἰσχὺν παρέχω, ἀπὸ τοῦ ἴς ἱνός,. ὃ σημαίνει τὴν δύνα- 

μιν καὶ χωρὶς τοῦ πάσσω πάσω καὶ τοῦ πλάσσω πλάσω καὶ τοῦ 
λεύσσω λεύσω καὶ τοῦ ἐρέσσω ἐρέσω. ὃ σημαίνει τὸ κωπηλατῶ, οὗ 
ὁ πρῶτος ἀόριστος ἤρεσα, οἷον .,ἤρεσα χερσὶν ἐμῇσι" (Οἀ. 12, 444). 
δύναται δὲ ὃ ἐρέσω μέλλων. ὥς φησιν ὃ ἩἩρῳδιανός, καὶ ὡς ἀπὸ 
περισπωμένου (εἶναι) τοῦ ἐρῶ ἐρέσω ὥσπερ τελῶ τελέσω. ἰστέον 
δὲ ὅτι ἐπιλαμβάνονταί τινες τοῦ Φιλοπόνου λέγοντες, ὅτι καχῶς 

παρέϑετο τὸ λεύσσω. τοῦτο γὰρ οὐ κλίνεται κατὰ τὸν μέλλοντα. 
δῦ κανών ρσομὺ οΟἴθμΡᾶΥ δαΐ ΑΡΟ]]ΟΠΪο8 ζαγοῖ, ἀ16 ογβὺθ Κυ ΒΟἢ 6 
Αμπμοσκυαηρ, ποῖ ὴθ ἴῃ ἰἤσοα ΟΠμδγακύοσυ σόπδὰ ἀθη ΑΒ θυ Καηρθη 
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ἴῃ ἄθπι Ὑ͵οΥς περὶ παϑῶν δπἰθρτιομύ, δῇ Ηδτοάϊδη: Ὀοιάθ νϑγοϊπὶρσὲ 
Ὀοὺ ῬΒΣΟΡΟΠΟΒ, ΔΌΘΥ 80, ἀδίβ ὃ ἄθῃ κανών τὰ οἷη ογί ογνγοι οσί 
Βαίο; ΟΒΟΙΣΟΌΟΒΚΟΒ Ὀομαΐχζὺ ἄρῃ ῬΒΠ]ΟΡΟΠΟΒ. πολὺ ἀϊγακῦ, Βοηά ΓΤ 

ΘΙΏΘΠ Πθιθη Αὐΐογ, Ὑ ΠΥ ζορθη 16η6 Εν ΘΙ ΘΓ ηρ ΡΟ]Θιμϑιθσία. 
Πι16 αἀτγάπαθ ἀθββθὶ θη 88] ΟΠΟΙ ΓΟ θΟΒΙΚΟΒ ἀογ Αηρδθο πιοιὺ ΕἿΣ ποτὶ 
ππὰ Ὀοιηοσκὶ πὰ ἀ16 ΤὨδίβαομθ ἡ «Φὔηρου 818 ῬΆΠ]ΟΡΟΙΟΒ ἰδὲ Ζ6- 

ΠΟΌΪΟΒ υπὰ ἅδὲέ δὴ 1δπ Κυιὰκ (τνμ]. Εὖ. τι. 659, 16 Οὐδείς δὺ8 
ἄθιῃ Οἰὐθῃηυϊηυ"η): ΘΓ δαὺ ἔθγμου ἀθηβ] ρθη κανών πὶ ΟΒΟΙΣΟΌΟΒΚΟΒ 
ΔΟΒ Ὠγ]1Οἢ ὈΟΘρσόομθη: ἀ10 Ὑ οσΐθ βέϊπησηθη δαΐβ οηρβίο ὥθοσΘῚΠ, ΠῸΓ 
ἰδὲ ΖΘΠΟΌΙΟΒ ΘΥΒΘΌΠΟΙ τϑιοθοσ. Μἥδηῃ υὙϑυρΊθιοθ ἀ16 θ᾽ 4θη (]οββοπ 
ἀο8 αϑπυϊηυμα: Ἰνάσσω" σημαίνει τὸ ἰσχὺν παρέχω. οἷον οοὗταν μ’ 
ἰνάσσατο““ (ΚΑ]11τπι. ΕὟ. δη. 126). ἀπὸ τοῦ ἴς ἐνός, ὃ σημαίνει τὴν 
δύναμιν. ἐν σημειώσει δὲ καὶ τοῦτο ἐπὶ τοῦ μέλλοντος. Ζηνόβιος. 

- Ἰμάσσω᾽ σημαίνει τὸ πλήσσω καὶ μαστιγῶ᾽ Ἡσίοδος ἐν Θεο- 
γονέᾳ αὐτὰρ ἐπεὶ δή μιν δάμασε πληγῇσιν ἱμάσσας. ἤριπε γυιω- 

ϑείςς (851) παρὰ τὸ ἱμάς, ὃ σημαίνει τὸν λῶρον, γένεται ἱμάσσω, ὃ 
ὠέλλων ἱμάσω καὶ ἵμασεν οοἵμασεν καλλίτριχας ἵππους" (1]. 11, 531). 

τοῦτο δὲ καὶ ἐν σημειώσει ἐστὶ μὴ τρέψαν τὸ δ εἰς τὸ ἕ ἐπὶ τοῦ 

μέλλοντος. 
Εἰ βοβθιηῦ 11} ΒΘῺΥ τηδρ!Ποη, ἀδίβ ΖΘΠΟΌΪΟΒ 16 Γ ἀϊ6 σὸῃ 

ΟΒοίγοθοβίκοβ Ποῦ ρσοπδηπίθ ΜΙ 6] 6116 ἰδύ. 3) 

1) Εἰἶπο ΤΟΥ ΡῬΒΠ]ΠΟΡΟΠΟΒ τνοχἕαίϑιθ Βδθοθηβίοῃ ἀθββο] θη ΑὈΒοδΒαΣζίθ Ὀϊοίαί 
ἀ16 6]οβ86 ἀθββ ἀθπυΐϊηυση Διήρεσα᾽ ἰστέον ὅτι τὸ διήρεσα, οἷον ,διήρεσα χερσὶν 
ἐμῇσιν"“ (Οἀἁ. 12, 444) ἀντίκειται κατὰ τὸν μέλλοντα ἀπὸ τοῦ ἐρέσσω γινόμενον" 
ἐρέσω γὰρ ὁ μέλλων καὶ ὥφειλεν εἶναι ἐρέξω. τὰ γὰρ διὰ δύο σα ἐκφερόμενα 
κατὰ τὸν ἐνεστῶτα διὰ τοῦ ξ ἐκφέρονται κατὰ τὸν μέλλοντα, χωρὶς τοῦ πάσσω 

πάσω καὶ πλάσσω πλάσω καὶ ἱνάσσω ἱνάσω. ἀλλ᾽ ἔστιν εἰπεῖν, ὅτι καὶ τοῦτο 

τέταρτον σεσημειωμένον μετ᾽ αὐτῶν (ἐστιν). Ἡρωδιανὸς δέ φησιν, ὅτι ἀπὸ 

περισπωμένου τοῦ ἐρῶ ὁ μέλλων ἐρέσω, ὡς τελῶ τελέσω, καὶ ὁ ἀόριστος ἥρεσα 
καὶ διήρεσα. ἀπὸ δὲ τοῦ ἐρῶ παράγωγον τὸ ἐρέσσω, ἐξ οὗ καὶ ἐρέτης [(καὶ ἡ 

πεντηκόντορος ἡ ἔχουσα πεντήκοντα ἐρέτας))]. ΗὶοΥ 6 }0 πύου ἄθη ΑὙΒΗΔΏσηΘη 

ΠΟΘΙ} ἱμάσσω (νρὶ. τέταρτον), 8180 Καπῃ ΖΟΠΟΌΪΟΒ πιο Θ06]116 βοῖη; ἀδσ Τοχί 

468 Αρο]]ομῖοβ ψὶ6 ἀθ8 Ηργοάϊδῃ ἰδὺ 2. Τ᾿. υγϑρυηρ! θυ υπὰ γο]]δ δ αἱ ροτῦ, 

ΔΌΘΥ ὈοΙάθ βὶπᾶὰ βοῆῦοῃ ΘΌΘΩΒΟ τηϊῦ οἰ μϑ μου υουθυπάθῃ, ψ16 61 ῬΒΙ]ΟΡΟΠΟΒ, 
Ὁ6Ὶ Βαίηθη Οἰσροῦ ἀπᾶὰ Ὀ6Ὶ ΟΠΟΙΣΟΌΟΒΚΟΒ. 

2) ΚύΥΖΟΣ 8418 ἃϊθ ἴτὰῷὼ ἀδηυϊηυτη οὐ] ΐθπμο Ἐββαηρς ἀθ8 ΖΟΠΟΌΪΟΒ ἰϑὺ ἃἀδσ 

πὶ Μαγοΐθηιβ ὅ12 ἀδθου])οΐοσία Αυβζὰρ (παρεκβολαῶ),, δὰ Θ᾽] ΘΒ θα 1,. Οοδη ΑΟΟΒ6η- 
80 ἘΓ. ἢ, οἱ. ΡὨ1]. 1889 5. 8) σι ου δυΐηθσκθδὴ σχοιηδοηῦ Ὠαῦ; ΔΌΘΥ δα ίδβοσ ὙἹ6]6Ὲ 

Ἐγρδμζαησθη σΊΘὈὐ οΓ ἀ16 Ζυβδιητη θη δ μθ ὈΘΒΒῸσ, οὐϑὺ δ [8ὺ 816 ογγαΐθηῃ. 8300 δαὶ 

2. Β. ΖΟΠΟΌΪΟΒ 88 υἱομμοσ 806116, ἃ. ἢ. 1 ΕἸηρθηρ Ὀθ6Ὶ ἀογ Αὐΐζϑθ]υηρ ἀοΥ 
ἐγκλίσεις ἀ16 Απδιομῦ ἄρον ΟΣ ΚΟΥ οὐδ ῃηῦ απ ὈοκΚαΙΩΡΗΪ, ἀδΒ 68 81:6 6, πιομὺ 

᾿ηΥ ἐγκλίσεις σοῦκα, υπὰ ἀϊδ Σεωϊκοί δυβάγοκ] ἢ σοπαπηῦ; ΟΠΒΟΙΣΟΌΟΒ το ὑγᾶσί 
ἄδθηῃ ΑὈβομπῖθῦ δὴ υὑπροοὶ τοίου 5[6116 (11 281, 29) πδο υπᾶὰ φσοΌτγαυομί ἀϊα 4}}- 
οι η6 ΒΟΖοιοΒυηΩ  ,ἀ16 ῬΒΙ]οΒορ θα". 
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Νὰμ βἰθιΐ ἀοσ Υ͵οσγίϊαυΐ 408 ὙΊΘΠΟΥ Εἰχοουρύθβ ἴση δ] θυ θΊ 6 ῃ 
ΦΎΒΟΠΘΩ ἄθη ἀ685 ΟἸΠΟΙΓΟΟΒοΘ πὰ 408 Αὐβζυρθ δὺ8 ΖΘΠΟΌΘΙΟΒ, 
Ῥ414 ἀδθῖῃμ θἰπθη, Ὀ81]4 ἄἀἄθπὶ ΔΠΘΘΥΘῚ ΘΗΡΌΓ γα δπαύ. ΥΟ 68 8ΌΘΓ 
ἸΏΘῺΥ ψ|0 ΟἸΟΙΓΟΌΟΒΟΒ ὈΙοίοῦ, δᾶηρσέ 65 δυΐβ δϑηρβὺθ τηϊῦ ΖθῃΟΌΙΟΒ 
ΖΌΒΒΙΏΙΩΘΗ. ΥὙΙΘΟΘΙ τηδρ᾽ 61η Β6|5ρΡ16] σοπὅρθη. 

θη. Θείομεν᾽ ἐνθῶμεν, ἐμβαλῶμεν. ἰστέον ὅτι ὁ "Ηρῳδιανὸς 
ἥμαρτεν ἀρνησάμενος τὸ ϑείω ἐνεστῶτος εἶναι. ἀφ᾽ οὗ τὸ ϑείομεν. 

ἐστὶ δέ, ζφησίν», ὑποτακτικὸν δευτέρου ἀορίστον ἔχον διαίρεσιν, 
κατὰ πλεονασμὸν τοῦ ἴ, ὡς τὸ ἐὰν βῶ καὶ κατὰ διαίρεσιν (βέων καὶ 
κατὰ πλεονασμὸν οοὔφρ᾽ ἂν ἐγὼ βεέω“ (1]. 6, 118) καὶ τὸ ἐὰν στῶ «μή 

πού μὲ περιστείωσ᾽ ἕνα πολλοί“ (1]. 17, 95) (καὶ δαμῶ δαμείω" 
οὕτως οὖν ἐὰν ϑῶ ϑέω, ὡς παρὰ Σαπφοῖ,. οἷον .,ὄττινας γὰρ εὖ 
ϑέω κεῖνοί μὲ μάλιστα σίνονται“ (ΕἾ. 12 Β4)" τοῦτο ἐν πλεονασμῷ 
ϑείω, οἷον ..»ϑείω ἀναρπάξας" (1]. 16, 437), εἶτα ἀκόλουϑον ϑείωμεν 
καὶ κατὰ συστολὴν ϑείομεν, ὡς τὸ καταβείωμεν καταβείομεν" ..δεῦρ᾽ 

ἐς τοὺς φύλακας καταβείομεν““ (1]. 10, 97) μὴ εἴομεν Δαναοῖσι 

μαχησόμενοι περὶ νηῶν“ (1]. 12, 216) ,,ἀλλ᾽ ἄγε δή, φιλότητι τρα- 
πείομεν“ (1]. 8, 441). οὕτω Ζηνόβιος. δαῃ γογρ]θῖομα ἀ16 ὙΊΘΠΘΓ 

παρεχβολαί 32, 1 πόϑεν τὸ τέϑεικα; Βοιωτικόν᾽ ἀπὸ τοῦ ϑείω, ἀφ᾽ 
οὗ ..ϑείομεν, ἂν δ᾽ αὐτὴν Χρυσηΐδα καλλιπάρῃον" καὶ ὃ μέλλων 
ϑείσω (8ο ἀ16 Ὀοβίθ Ηδῃαβου), ὁ παραχείμενος τέϑεικα. 816 

ὈΙούθη ἄθηῃ 8 86] 8ὺ, γσοὴ ἄθιῃ ΖθῃοῖοΒ δυβθαῦ ἀπα οὐκ ἄγθη ἀθῃ 

Ζυβδιητη ΒΩ, 'π ΘΙ θπ ἀοὺ ΑὈΒοΟμαδ 61 ᾿ἢτη βίαπά. Ῥαρθμθῃ 
Ὀιοίοὺ ΟΒοίγοθοβκοβ (11 342, 20) ἐστὶν οὖν ϑήσω ὁ μέλλων καὶ τέ- 
ϑηκα ὁ παρακείμενος διὰ τοῦ ἢ, ὥσπερ ποιήσω πεποίηκα, καὶ κατὰ 

τροπὴν Βοιωτικὴν τοῦ ἢ εἰς τὴν εἰ δίφϑογγον γέγονε τέϑεικα διὰ 

τῆς ει διφϑόγγου, ὥσπερ ἥρωες εἴρωες. ἈΡΟΙ]]ΟΠΙοΒ. Βαίο ϑείομεν 
818 ΟΠ] ΠΟΥ οἱποθ ῬΥΆθοθη8Β ρμοΐαίβὺ, Ἡθγοάϊδη ἀ1608 Ὀοβέγι θη ἀπὰ 

68 815 ΚΟ] ΚΟΥ 468 Αογὶϑίβ ουκιᾶσί, ΖΘΠΟΌΙΟΒ ΔΓ Ζὰ ἀογ Αηϑιομί 
ἄἀθβ. Αρο)]οηΐοβ Ζζυγορθθησέ; ἀο ἢ ϑὺ βοῖὶπθ Βαρυθπηαιπρ ὉΠΒ ὙΘΥ- 
Ἰοῦθπ πὰ μὰν Ἠρδγοαϊ8η8 Πυθα πΩ ουβαϊ θη. ΟἸΠΟΙΓΟΌΟΒΚΟΒ 80] 1ϑβὲ 
ΠῸΓ 8η Ηοτοαϊαπ, υϑγμϑιϑὺ ΔΌΘΓ 8πὶ ΘΟ, 5 ἀΘΓ σΆηΖο Αὐβη] ταν; 
ἀλλὰ περὶ τούτου πλατύτερον ἐν τῷ ῥηματικῷ ᾿Απολλωνίου, εἰ ϑεῷ 
φίλον, μαϑησόμεϑα. 1)85 ΥΥΙΘΠοΥ Εἰχοογρὺ Ὀϊοίθῦ ΠΣ ἀ16 Απϑιοδὺ 468 

ἈΡο]]ΟΠ]οΒ πα Καῆπ πιο δὰ ΟἸΠΟΙΤΟΌΟΒΙΚΟΒ βίδιησαθη. Εὐγϑὲ ἴῃ ἀδὺ 
πϑομδίθῃ Αρουῖο ἐοὶ]ρὺ (5. 52, 3---Ὁ9 14 ΒοΘΒ6) οἷπθ Βοιπιθυκυηρ Ζὰ ἄ6ῃ 

ΑὙΒΠΙΒσαησθη ΗθγΟ ΙΔ η8, ΔΌΘΙ δ0 0} 1ΏΓ Θη βθρυομέ πο β 61 ΟΒοῖτο- 
ὈΟΒΚΟΒ. 

Ὁογ ΥΘποΣ Ττακίαν ριθοὺ 816} 418. Αὐβζὰρ (παρεκβολαζ) δ8 ἀθιῃ 
μέγα ῥηματικόν, ἈΙΟΒὐ [ἴῃ Β6Ι ΠΟΘΙ ὑΥΒΡΓπρ] ἤθη (ἀϑβϑία]ἑ, Βοπάθγῃ ταὶ θη 

Κοχηπηθηΐδγθη ἀ6Υ Ἰἄπρογθῃ Ζοῖὺ 018 ἅροσ ῬΒΠ]ΟΡΟΠΟΒ δΙπδὺβ (ὅ. 19, 12). 
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θη ἀυχομδὰβ ΒΘΓΟαΙΔηΘβοβθη ΑἸ ΒοΟδη ὑ περὶ δυσκλίτων ῥημάτων 
ΜΠΓΔ ΠἸθιηδπα ΕἿΣ οἷη Εἰχοουρὺ δὺβ Ηθγοαϊδῃβ ΘΟμΥ περὶ παϑῶν 
Βα]ΐθη, Ἃ6Γ ἀ1ο8θ6 Κοηηῦ: ἢ δομϑίθηβ δὴ 4848 ῥηματικόν Κῦπηΐθη Ὑ|Γ 

ἄθηκθη, ὑγϑίσμθ5. 8. δἰ πθὴ 761] περὶ ἀκλίτων ῥημάτων ταῖῦ πηβοΒ]οίϑ: 
δα οἰ ὐβργηρ]Ποη6 ΟΥ̓ Ιπασηρ; νγοὶδὺ 76 ὑχὲ δυο ἀδ8 ΒΘ18016] ἀ68 
Ε]ορίοβ. [ΙΟἢ βθὲθ ϑόβοῃ 7 χὺ ποῦ, ΜΟΒΟΙ ΜΠ ἀἄδηη 488 Ποὺ 

Ζ ἀογ Βομδυρίμαηρ πϑθσηθη, ἀδίβ ἀογΓ Ἠδυρύίθι] δὰ5 ἀθ ΤᾺ 60 408108- 
Κοιμπιθηῦασ 468 ΟἸΟΙΤΟΘΟΒΊΚΟΒ ϑἰδιηχηῦ. 

θπδα ἀδββοὶθθ ο]ὺ γ ἀ16 ποῦ ἀπροκαπηΐο ουϑίθ ΗΑ] ἴθ α16868 
Ὑγογκοθ. Αθ ἐθδιηθυνγθῖβ ἢδὺ τΘαΘΥ [8 ΒοΟμΘ ΠΟΟᾺ [μοπὐζ ζΌΒΘΏΘΩ, 
ἀαίβ ἀ8δ5 Ὑουκ Ὀογοιΐβ στὸ Αἰάσβ 1 ἄθπι Οὐγημ Οὐρίας οἱ Ἡογεϊ 

«Ααἀοηιαϊδ σοατυοκί δ πα ΖΥΤΆΙ 88 δἰ ποτ ἀ6Γ δίπθῃ ὙΊΘΠΘΥ Ηδηά- 
ΒΟ ρ]θὨ]δαΐομαάθη Οοάθχ. Ερομάα ἥπάθὺ 510} 615 [πῃ Β6ΙΠΘΓ 
ζδηζθηῃ Αμ]αρο θῃς τουναπαΐοβ οὐῦο δὰ8Β οἰπθη Ὀνοματικόν ὯδΟΓ 
416 ΠοΚΙΣμαὕοη ἀθὺ ΕΘ ἢ ηδ δῇ ὦ. [ΙΟἢ ἴδηα ἀδββ86 106 συπδϑομβὺ ἴῃ 
οἰπθὰ Οοά, Οδδαμαίθηβδὶβ 1110 (δὺ8 ἄθιαὰ ΧΥ͂Ι. Ζ6δηγυπάογί, νρφῖὶ. 
ϑέμαὶ Παϊαπὶ αἀὲ Ε οὶ. εἰ. ΠῚ 200) τιθάθῦ, απ Ἴθι ἀδγαυΐ [τὰ 
Καίδιορ απὐοῦ ἄθπι Νϑιηθη Ηθγο 88 Ὑϑυζϑι ποὺ ἀ88 ζϑβαιηΐθ Ὀνο- 
ματικόν τοὴῖῦ ἄθιη 'Ῥηματικόν γοΥγθυπάθηῃ ἴῃ ἄθπὶ Απιθγοϑίδηυβ ΚΕὶ ὃ 
ΒΡ. (89 ἄθιῃ ΧΥ͂. Π“Δγτβυπάοτ). 19 {θουβομυθ, τ 6]. μ9 Ἰοἢς πἰοδὺ 

οηὐζιοσι Κομηΐθ, 185 Ηουσ Ῥτοῦ. Η. οβοηκὶ [ἡ]ρωδιανοῦ περὶ παρα- 
γωγέων (Ὁ) γενικῶν, ὉΠΖνΤΘΙ ΘΙ μα τιομρ, ἀθηη ἀ6Γ Απΐδηρ ἰδὺ 
νΟΥΡΠΟΒ ρἸθ ἢ ἄθὰ τὸὰ ΟΥΔΙΔΘΓ Αποοα. Οχ. ΠῚ 228 Ε΄. πογϑυβ- 
ομθῦθοπθη δ ῖκ 1) ἀπά Ἰαπίοῦ ΘΌΘηΒΟ ἴῃ ἀ6Υ δἰ οϑίθῃ πὰ νο]]- 

βίη ρϑίθηῃ 4116Γ ἀἴθθοὺ Ηδηαβολυι θη, 416 τι]γΓ οτδὺ σϑμτοπὰ (168 
Ὀγαοῖκοθ ἀαγ οι 416 Ὀϑϑοηάογο αἴθ ἀογ ϑγάθηου ΒΙ] οὐ μοΚβυθσνγα! ππρ' 
ΙΘΘΥ ἴῃ 416 Ηδπάθ Καθ ὑπά ἄθγοη Εὐπα 4116 τηϑῖμθ Υ ϑιτηαὔα ρθη 
Ὀοβέδιεισι Βαΐ, 'π ἄθπι 88. στ. 205). Περὶ παραγώγων γενικῶν 
Βδηάθ]} ἴῃ ὙΒΕΓΗΘΙῦ ΠῸΓ οἷμ Καγζοθ ϑύμοῖκ, πᾶτα! ὁ ΟΥ̓ οΥ . 228, 

.1--.98,, ΗἸογμδΟΩ Βορίπηθη ΟἾπθ οἰμοηθ ἔρουβομυ! ἀΐδ ρσταπιπιδ- 
ἰβόμθη ΕὙαρθη πὰ Απένοχίθῃ ἅθοΥ ἀ8δ8 Ὀνοματικόν υπὰ 'Ρηματικόν ὃ): 

1) Ναύγ! οἢ 180 ἀῦοῃ ἀ168 δίδοϊκ ἀδθγ ογαγίθι προ ἀῦγοι Τ᾿ωοαὐΖ πἱομὺ οαΐ- 
σϑηροη ὑυπὰ σψ]οάοΣ Βαῦ Ἰοϊάον ΗΠ ρσαγὰ βιο ἢ δα βο]οββοη (1 ῥ. ΧΟΥ͂). 

2) α]. οὔϑῃ 5. 862. Ῥδ8 οτύ Ἡρῳδιανοῦ ΚΑὴμπ ἴπ 1ἢτη δι Βδπα ρο- 

βίδη θη ΒαΌθη υπὰ ἔογίροβοηϊ θη 861}. 
8) ΔΒ Ζουρηῖβ Γὔσ ἀθῃ μογοά δ μθβοῆθη Ὀυβρευη ἄοΥ παρεκβολαὶ ἐκ τοῦ 

μεγάλου ῥηματικοῦ οηἰθομι παροὺ ἀδχαὺ γο]]δίδπαϊρ. 68 ροβαιαΐθ Ὀνοματικόν 
ΒΟ] το δῦ ̓ ὰ ἀοτ ΒΘΙ ΠΘΉ ΟΪ26 τὰ ψ βθα ἤθη δὴ ΤὨΘΟΔΟΒΙΟΒ: ΒΗ] 1Οἢ 180 68 ΜΟᾺ] 

ἀ ἢ ταῦ ἀδγ ΑὈἕο]ρο ἀθ8 ῥφηματικόν. ΑΌΘΥ ἀον Τιΐ6] 86] ὑβί, ϑί μοῦ ἀον ἃ] δϑύθῃ 

Τυδαϊοι δηρομδτί, τποὶϑὺ δυΐῦ ἀθ8 Ηρσγοάΐβϑη (Ὀθζυν. ΑΡο]]οπ]ο08)  Θσ 418 αἀσαμπά- 

Ϊαχο ἀϊθβθβ υβζῦσβ. Επὸ Βοοι δυβϑυης 468 ἅ]ζογθη ἀυγο ἀδ88 γΐηρσεογο ΟΣ Κ 

Βαὺ 8180 ΒΙΘΥ Ὑ|6 80 οἵϊ βἰαϊμοΐζαπάθῃ. Ὁ16 ἀπορίαι καὶ λύσεις ὈΘΩΊΒΘΩ υῃ- 
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ΥΟΓ ἀθῃ ογβίοσθῃ βίθῃΐ σὰ Απΐδηρ τοροϊτηδίθις, ἀπορία, γΥοΥὺ ἀθῇ 

Ἰοἰχέογομῃ λύσις. Ἐδ'᾽ σιγὰ σοηΐρομ, ἀ48 ογβίθ Ῥϑαὺ ἄθιη [2686 ΥΟΥ 
Αὑρθη Ζὰ 58{8]]6η ἷ): 

Ογδηοῦ 228, 29---2290, 7: ᾿“πορία: διὰ τί εἶπεν ὃ Τεχνικός 
πᾶσα γενικὴ εἰς οὗ λήγουσα τροπῇ τοῦ οὐ εἰς τ τὴν δοτικὴν 

ποιεῖ“; ἄτοπον γάρ ἐστι τὰ σύμφωνα εἰς φωνήεντα τρέπεσϑαι. 

Μύσις: Ἰστέον ὅτι ἡ τροπὴ πενταχῶς γίνεται. ἔστι γὰρ τροπὴ 
κατὰ πάϑος, ὡς ἐπὶ τοῦ ἐλαφοβόλος ἐλαφηβόλος. ἔστι τροπὴ κατὰ 

παραγωγήν, ὡς ἐπὶ τοῦ νέμω νόμος. λέγω λόγος. ἔστι τροπὴ κατὰ 

διάλεκτον, ὡς ἐπὶ τοῦ ὄνειρος ὄνοιρος Αἰολικῶς. ἔστι τροπὴ κατὰ 

σύνϑεσιν, ὡς ἐπὶ τοῦ ἐλαιάφυτον ἐλαιόφυτον. ἔστι τροπὴ 
κατὰ κλίσιν ὡς ἐπὶ τοῦ Αἴαντος Αἴαντι. τροπῇ οὖν κλίσεως καὶ τὰ 
φωνήεντα εἰς σύμφωνα τρέπεται καὶ τὰ σύμφωνα εἰς φωνήεντα, καὶ 
τούτου χάριν εἶπε ᾿οτροπῇ τοῦ οὐ εἰς 1“. 

ΟΒοῖτοῦ. 1217, 9 “έγουσι δέ τινες, ὅτι κακῶς εἶπεν ὃ Τεχνικός 
οτροπῇ τοῦ οὐ εἰς ἰ τὴν δοτικὴν ποιεῖ“. ἄτοπον γάρ φασι τροπὴν 

ποιεῖσϑαι συμφώνου εἰς φωνῆεν, ἀλλὰ μᾶλλον ὥφειλεν εἰπεῖν 

ἀποβολῇ τοῦ σ καὶ τροπῇ τοῦ ὁ εἰς τ. καὶ ἔστιν εἰπεῖν καὶ 
ἀπολογήσασϑαι ὑπὲρ τοῦ Τεχνικοῦ, ὅτι καλῶς εἶπε .ςτροπῇ τοῦ ὃ εἰς 15. 
ἡ γὰρ τροπὴ πολλαχῶς γίνεται. ἔστι γὰρ τροπὴ παραγωγῆς, καὶ 

ἔστι τροπὴ διαλέκτου. καὶ ἔστι τροπὴ πάϑους. καὶ ἔστι τροπὴ κλί- 

σεως. καὶ τροπὴ μὲν παραγωγῆς ἐστιν, ὡς ἐπὶ τοῦ νέμω νόμος, 

λέγω λόγος, ἐπιστέλλω ἐπιστολή" διαλέκτου δέ, ὡς ἐπὶ τοῦ 

ὄνειρος ὄνοιρος᾽ τοῦτο γὰρ κατὰ Αἰολικὴν διάλεκτόν ἐστιν τρέπον 
τὸ ὃ εἰς τὸ ο᾽ καὶ τὸ τρέχω τράχω καὶ τὸ Γἥρτεμις ἄρταμις 
τρέποντα τὸ ε εἰς τὸ ἃ πάϑους δέ, ὡς ἐπὶ τοῦ ἐλαφοβόλος ἐλαφη- 

βόλος, στεφανοφόρος δστεφανηφόρος. ἐν τούτοις οὖν, ἤγουν ἐν 

τῇ τροπῇ τῇ κατὰ παραγωγὴν καὶ τῇ κατὰ διάλεκτον καὶ τῇ κατὰ 
πάϑος, οὐ τρέπεται ὡς ἔτυχεν οὔτε σύμφωνον εἰς φωνῆεν οὔτε φω- 
νῆεν εἰς σύμφωνον, ἐν δὲ τῇ τροπῇ τῇ κατὰ κλίσιν ἀδιάφορόν 
ἐστιν καὶ φωνῆεν γὰρ εἰς σύμφωνον τρέπεται καὶ σύμφωνον εἰς 

φωνῆεν, ὡς ἐπὶ τοῦ καλαί καλάς Μοῦσαι Μούσας. τί τοίνυν 

ἄτοπον, εἰ καὶ σύμφωνον εἰς φωνῆεν τρέπεται, ὡς ἐπὶ τοῦ «ἴαντος 
Αἴαντι “άχητος Λάχητι, ἐνταῦϑα, ἐπειδὴ περὶ κλίσεώς ἐστιν ὁ λόγος 
τῷ Τεχνικῷ; καλῶς οὖν εἶπε" ,,τροπῇ τοῦ οὐ εἰς 1“. 

ον διοίοῦ ΟΠΟΙΓΟΌΟΒΚΟΒ ΘΙΠΖΘ6]η68 ἸΠΘὮΓ, Φ06Γ ΙΓ Πη8η 

ΜΠΥΚΊΟΩ Ὀομδαρίθη, ἀδία Δ46Γ Ν᾽ οΥΐΆββου ἀοὺ ᾿“πορίαι καὶ Μύσεις ἴῃ 

γο] ϑἰδπαϊρ; ἐγ Ἰἤσθη Αὐΐϑηρ ᾿1ϑὺ σοῃ ἄθιῃ Εἰρ:ἐοτηαῦου ἀ88 Ηθτγοάϊβη - Εχοοσρὺ 
οἰπροβοίχὺυ. Ῥδμοῦ πιὰ βρδου Ζυγ ΠΟ ΚΥΘΥΊΘ86 περὶ δὲ τοῦ τόνου τῆς γενικῆς 

τῶν θεσσαλικῶν καὶ τῶν ἀττικῶν καὶ τῶν ἰωνικῶν ξήτει ἐν τῇ ἀρχῇ. 

1) Ῥὸν Τοχῦ βϑδοὴ Οὐδίμοσ ταϊῦ ἀρ γῸ πὴ Ν᾽ ΟΒ818 8 σο οθοηθη Κοτγοκίυγθη, 
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ΔΌΒΒΟΠγοιὺ πα α16 τροπὴ κατὰ σύνϑεσιν τπὰ ἀ885 ΒΘ1Βρ16] ἐλαιάφυ- 

τος ἐλαιόφυτος (ΑΘΒ0Βγ]. Ροῖβ. 800 ἐλαιόφυτός τε Σάμος) ΘΥΒΟΠΠΘΗ 
μαὺ 1) γ᾽ Τεχνικός 1ιϑὺ 78 587 πὶομὺ Το άο5108. ὈΊ 656. Κοαπηὺ 
ἀ88 Βοάθη θη σοροθη ἄθη αθγδα οἢ γοὴ τροπή ΒοΒοη ὑπὰ Ββαρὶ 
Ὀοῖα ἰδηοῦιν μεταβάλλουσα τὴν οὐ εἰς ἱ τὴν δοτικὴν ποιεῖ, τ ΒΒΓΘΗα ΘΓ 

Ὀθη δύν στὰ ρ τροπῇ τοῦ : εἰς ἃ αὐτὴν ποιεῖ βαρ. ΔΓ σαηζο ΑὉ- 
βοληῖ 120, 29---1217, 28 Ἡ. μδπαδ] ποῦ νοὰ ΤΘΟΔΟΒΙΟΒ, Βοπάθση σο ἢ 
ΑΡο]]οπῖοβ οάθν Ηδγοάϊδη), ἀπὰ ἀδῦθὶ 8:6 δ 68 ζ8Π2 850 808, 818 οἢ 
ΟΒΟΙΤΟΌΟΒΙΚΟΒ 488 πίοι ὺ Θ᾽ ἢ Π18] τηϑουκίθ, ἃ. ἢ. ΒΟΒΟΠ Δρμοϊοιἑοίθ Θυ6]]6ὴ 
Ὀοϑηυίζίο. 

16 πϑομβίθῃ ἀπορία (ὕταμπι. 229, 8---12) διὰ τί ἐν τοῖς δυϊκοῖς 

συνεξευγμέναι εἰσὶν αἴ πτώσεις ΘηΒρηομῦ 61 Οδοιτοῦ. 138, 52 

καὶ ἄξιόν ἐστι ξητῆσαι διὰ ποίαν αἰτίαν ἐν τοῖς δυϊκοῖς συνημμέ- 

ναι εἰσὶν αἱ πτώσεις, ἀοΥ ἀρογηβομδίθη διὰ τί ἐν τοῖς δυϊχοῖς ἡ 

εὐθεῖα μετὰ αἰτιατικῆς συνεξεύγνυται, ἡ δὲ γενικὴ μετὰ δοτικῆς δὈεὶ 

ΟΠΒοΙγσόροβκοβ 184, 16 ἄξιον δέ ἐστιν ξητῆσαι διὰ ποίαν αἰτίαν ἐν 

τοῖς δυϊκοῖς ὀρϑὴν καὶ αἰτιατικὴν λέγομεν ὁμοῦ καὶ πάλιν γενικὴν 

καὶ δοτικὴν ὁμοῦ λέγομεν. ἘΠ ο]σύ 416 Αροτθ Οὐ. 229, 18 διὰ τί 

ἐπὶ μὲν τῶν δυϊκῶν καὶ τῶν πληϑυντικῶν ἡ αὐτή ἐστιν ὀρϑὴ καὶ 
κλητική, ἐν δὲ τοῖς ἑνικοῖς οὐκέτι: πὰ Ὀ61 ΟΒοῖτοῦ. 185, 14 ἼΖξιον 
δέ ἐστι ξητῆσαι διὰ ποίαν αἰτίαν ἐπὶ μὲν τῶν δυϊκῶν καὶ τῶν πλη- 

ϑυντικῶν ἡ αὐτή ἐστιν ὀρϑὴ καὶ κλητική . .. . ἐπὶ δὲ τῶν ἑνικῶν 
οὐ πάντως. 

16 Εοσια ἀθγ ΕΠ σας Ζοῖρύ, ἀαἴβ ΟἸΟΙ ΓΟ ΟΒΙΚΟΒ. οἱ πθ ϑδιηχι- 
Ιυπρ νοι ᾿“πορίαι Ὀδπυΐχί: ἀϊ6 ΠΟΘ Ζοὶρὺ ἴῃ 16ἀθγ Απύνγογί δἱη- 
ἔδομθ, [ουπηθ αῖίο Ὑ᾽ ομάσμηροι; ΟἸΟΙ ΤΟ ΟΒοΟΘ ἀδ8 ϑίγθρθη ἤδοὸ} ΑὉ- 
ΘΟ ὨΒοησ. ΑἸ80 ἰϑὺ οσ ἀθγΥ ϑρδῥθουϑ. 

1) Μιῦ ἄδγ τροπὴ κατὰ πάθος Ὠδὺ 68 πΙομὺδβ ΖΟΘ ἢ: ποῦθῃ στεφανηφόρος 

υπα ἐλαφηβόλος σὶοοὺ 68 στεφανοφόρος υπᾶ ἐλαφοβόλος, 4180 Ἰἰαρσὺ ΗΘΥ αἷμ 
τροπὴ κατὰ πάϑος νοῦ; 61} ἐλαιάφυτος φσιοθὺῦ 68 πΙοὨῦ, 8180 δῦ ΕΙΘΥ ἀϊθ τροπή 

ΒΟΏΟΏ Ὀ6Ὶ ἀοὺ σύνϑεσις οἰηροίτοίθη. Νίἥδῃ 5:6, ψ16 ΟἸΟΙΤΟΌΟΒΚΟΒ, ΘΠ Π ΟΣ 

ἄϊθβθη ὕπίθσβομιθα ποὺ οσκαμηΐθ, ἀ16 Πάηδίθ Αὐτὸ ἀθσ τροπή Ὀδβοιύζθη Κομηΐο, 

ὨΙΟηῦ ΔΌΘΥ, ψ|16 61 βρᾶϊον Εχοουρίοσ βὶθ δἰμτυδῆροη Κομηΐθ. 
2) Ι0ἢ ροδίθῃθ, ποῦ σϑοδῦὺ ζὰ Ὀοωτοϊΐθη, τψὶθ Ηϊρατὰ ροσοηθοσ 80] ἤθη 

Β6110υ Ὀδμδαρίθῃ Κοπηΐθ, ὁ Τεχνικός ὈθΖθιοἤπθ ἴπ ἀϊθβο ὙΝΘΥΚ βἰθίθ υπὰ 
ΔΌΒΒΟΒ 16 Β]10} ΤὨΘΟἀοΒβίοβ (1 ἡ. ΧΧΥ͂ΤΙ υπὰ ΧΟ 84). υπὰ αἀ16 ΤὨδίθδομο, ἀδ[β 

ἀοὺ σορ ΟΠΒΟΙΣΟΌΟΒΚΟΒ οἰ λοχίθ Ταχὺ 8ὸ οἵ σϑὶῦ σοὰ ἄθιὰ ἀ68 ΤὨθοάοβιοβ δὃ- 
ΘΙ, π]ομῦ βοΐζοσὺ σὰ ϑοπάθγαην ἀΟΥ ΦᾺ6]]6 ἢ ὈΘηυΐζοη Κομηΐθ. 8)]Ὶ16 ἐγ ἄθη 

ΤὨΘοδΟΒΙΟΒ - Κοσησαθηΐαῦ γοσίδ βὔύθῃ Αδομησθΐο Κὄππθη 8]ογάϊπρθ ΠῸΣ ἴῃ πύοτ 

ἄστη Τεχνικός γουϑίθῃθῃ; δῦθσ ΟἸΠΟΪΟΌΟΒ,κοβ μδὺ χηϊῦ ΚΙ ἰδίου υπὰ βοῆθτο πὰ 
ΟὨμΘ ΥὙ1601] Νοδάθηϊζθη σοαγθοιύοὺ υπὰ ὑη8 ἀυτοῖ ἀϊθ8βο ΟἸΐαΐα οἷῃ Μιὺ6] χο- 
Ὀοΐοθῃ, ἀ6 Αμπβιοβίθῃ πα ἄθῃ ογύϊδαῦ ἀθ8 ἀρο]]ουϊοβ (Ὀθ. Ηθτγοά δῃ) ζὰ 

θοβύϊητηθῃ, Μ16 68 ὈΘΒΒΘΥΓ πα ψιοδύρον Κατα θυμοῦ πσογάθη Κοηηΐθ, 
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Ἐξ Το]σὲ οἷπθ ἀρουῦῖθ, ἀδὺ Ὀ61 ΟΒοΙσοθοβίοβ ἅρογμδαρί πο β 
Θηὐθρυιομὺ Οὐ. 229, 28---27 διὰ τί οὐ κλίνομεν ὁ κοχλίας τοῦ χοχλῖα 

(-ίῳω Οἴδπι., -ἰα αὺΒ -ἕου 70ο88.), ἀλλὰ τοῦ κοχλίου; ἐπειδὴ πᾶσα γε- 
νικὴ ἰσοσυλλάβως κλινομένη μακροκαταληκχτεῖν ϑέλει, Βοάδῃηῃ 416 

ὩΘὰΘ ΑΡοΟΙ6 πῶς τὰ εἰς αὖ εἰς οὐ ἔχοντα τὴν γενικὴν κατὰ δια- 

λέχτους κλίνεται: ταὶὶ ἄογ λύσις: οὗ μὲν “Ζωριεῖς Αἰνείας Αἰνεία 

κλίνουσιν, οἵ δὲ Βοιωτοὶ “ἰνείας Αἰνείαο, οἵ δὲ Ἴωνες Αἰνείας 

“Αἰνείεω, οὗ δὲ κοινοὶ Αἰνείας Αἰνείου. Ὥδπι οηἰθρυιομῦ 8] γάπρβ 

61 Οδοιτοῦ. 148, 6 δεῖ δὲ γινώσκειν ὅτι τὸ Αἰνείας Αἰνείου Αἰνεία 

λέγουσιν οἱ Δωριεῖς διὰ μακροῦ τοῦ ἃ, οἱ δὲ Βοιωτοὶ “Αἰνείαο 
προστιϑέντες τὸ ὁ, οἵ δὲ Ἴωνες ΔΑἰνείεω. τὸ ἃ εἰς ε τρέποντες καὶ 
τὸ ὁ εἰς ὥ. ϑοηποοῦ Καῆη ἀἰθ Αρουθ πιο δὺβ ΟἸΟΙΓΟθΟΒΚΟΒ 
Βίδιπιηθη, ἄθηηῃ ἀ16 ΕὟΑρΘ 80} ἄδθηῃ 18] 6]ευ- ΕὈστηθη Κοηγχὺ 1ῃ ἀογ- 

Β6ΙὍθ ΕΑΒθαηρ ἴῃ ἄἀθη ΑΡρουΐθῃ οἱ πιθᾶάθυ, ϑβγθηά οἱη στοίβου 161] 
Ἃ6Υ Θηἐθρυθομβθπάθῃ ΠΑ θθη Ὀ6ὶ ΟἸΟΙΓΟΡΟΒΚΟΒ [6 ]0. ὅΞὅ9 ὑσθὴπ ΒΔ ἢ 
ΘΙΠΘΙ 958η2 τη ΟΠΟΙΓΟΌΟΒΚοΒ ἀθουθ βυτητη θμἄθη Αὐϑηγαμηρ ΘΥ 
ἀ16 Εδιβῖηπδ δὰῇ ὦ ἴῃ ἄθῃ Αροσίθη (Ὁοά. οβ8.) ἔο]ϊσὶ πῶς αἵ ἄλ- 
λαι διάλεκτοι κλίνουσι τὰς πλαγίας τῶν εἰς ὦ ϑηλυκῶν ὀνομά- 

τῶν. κατὰ μὲν ἴωνας καί τινας τῶν δωριέων ἡ σαπφόος ἐντελὴς 
γενική, ἡ δὲ σαπφοῦς συνῃρημένη κατὰ κοινοὺς καὶ ἀϑηναίους. 

οἵ δὲ αἰολεῖς καὶ λάκωνες οἵτινες εἰσὶ μέρος δωριέων προσϑέσει 
τοῦ δ ποιοῦσι τὰς γενικὰς οἷον ἡ σαπφώ τῆς σαπφῶς καὶ ἡ 

λητὼ τῆς λητῶς καὶ δηλοῦσιν αἱ χρήσεις οὕτως ἔχουσαι᾽ τὸ δὲ 
ἐκ σαπφῶς ἀμελγόμενος μέν τοι φέρω. καὶ πάλιν παρ᾽ αὐτῇ 
τῇ σαπφοῖ μάλα δὴ κεκορημένου στόργος. καὶ πάλιν. ἀμορφό- 

τερον μναΐδος καὶ τῆς ἁπλῶς πυριννῶς᾽ ἐστὶν ἡ μναῖς αὕτη καὶ ἡ 
πυριννὼ ὀνόματα κύρια. τῇ δὲ δοτικῇ πᾶσαι αἱ διάλεκτοι εἰς οἱ 
κέχρηνται. ἑτέρα γὰρ οὐκ ἔστιν ἐν χρήσει" τὴν δὲ αἰτιατικὴν αἰο- 

λεῖς καὶ μόνοι προσθέσει τοῦ ν ἐποίουν. τὴν λητώ. ὡς καὶ ἡ χρῆ- 
σις δηλοῖ. γύρων ἐξεδίδαξε γυάρων τὴν ἀνυοδρόμον. αἰτιατικῆς 
γάρ ἐστιν ἀπὸ εὐθείας τῆς ἡρώ. οἱ δὲ ἴωνες αὐτὴν εἰς τὴν ουν 
ἐποίουν. σαπφοῦν καὶ λητοῦν. ὡς δηλοῦσιν αἴ χρήσεις. φησὶ γὰρ 

ἡρωδιανὸς ἐν τῇ. πρώτῃ ἱστορίᾳ οὕτως. τὴν ἰναχοῦν ἀπὸ τῆς ἐναχὼ 
εὐθείας. καὶ πάλιν ἐν τῇ δευτέρᾳ ἱστορίᾳ οὕτως. πάλιν ἀπὸ εὐϑείας 

τῆς βουτὼ. ὁμοίως καὶ παρ᾽ ἱππώνακτι πῶς παρακυψοῦν ἦλθε. καὶ 
αὕτη μὲν ἡ διάφορος κλίσις τῶν διαλέκτων (ταὶ. Ηρ. ΠῚ ν. 1ΧΥγ.. 

Π)αίβ Ηργοάϊδη ἀϊ6 Θ6}160 18ὲ,. Ὀσδαοηῦ Καὰπὶ δυβμο σὺ Ζὰ 
γΘγάθῃ ἢ); σομῃ ΗΠ]ρατά, ἀν ἀϊ6 Αρουθη ποοἢ πιοιὺ τὰ Ζυϑδιηχηθη- 

1) θὲ Δῆραρθ ὅἅδοσ Πυριννώ οπὐβρυιομῦ, ττὶθ βοῦοῃ Βουρὶς β88, ἀϊθ 6]ο886 
ἀο8 Εἶγπι0}]. σοηυυϊημι Γυριννώ᾽ ὄνομα κύριον Λεσβίας κόρης᾽ εἴρηται παρωνύ- 
μως παρὰ τὸ γύρινος, ὃ σημαίνει τὸν βάτραχον Γυριννώ, ὡς κάλλιστος Καλλιστώ, 
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ἤδη Καπηΐθ, ἀἴθθθα ΑὈΒοΒη ΗἾΓ ἀ68 ΟΠ οἰ στο ο 5Κο8 Κοιηπιθηίδυ 
Ζὰ Ηογοάϊ8η8β Ὀνοματικόν ἴῃ ΑΠΒΡΥΌΟΒ ὩδΏ πη, 80 ἰαρ ΒΙΟΥΡΕΓΣ πιομὲ 
ον ϑοβαίοῃ δ᾽ ῃ9858 ΟΥ̓ π468 υοσ. ) 
Ὁπαι οι θαῦ δαΐ ἀ16 οὔθη δημοσία ρου [ο]ρὺ ἱπὶ Υ οββίδῃπα 

Πόϑεν τὸ γλὴν ὃ σημαίνει τὴν κόρην. ἀπὸ τοῦ γλήνη γέγονε κατὰ ἀπο- 

κοπὴν καὶ παρὰ τῷ ποιητῇ ἔρρε κακὴ γλήνη. --- ποῖα εἰσὶ ϑηλυκὰ ὀνό-- 

ματα εἰς ην. τὸ τροιξὴν ὄνομα πόλεως καὶ σειρὴν καὶ φρήν. πάντα 

ὃὲ προσϑέσει τοῦ οὐ ποιοῦσι τὴν γενικὴν καὶ φυλάττουσι τὸ ἢ. 
οἷον τροιξὴν τροιξῆνος. σειρὴν σειρῆνος. σεσημείωται τὸ φρὴν φρε-- 

νὸς διὰ τοῦ Ἑ μόνον κλιϑέν. --- ποῖα εἰς ον ϑηλυχά εἰσι (εἰσι ἅθοΓΥ 
Βαϑυγ) διὰ τοῦ ὃ γραφόμενα. τὸ ἡ ἀβρότονον καὶ ἡ λεόντιον καὶ 
ἡ φώνιον (11.8Β Φάνιον) ταῦτα δὲ ἀπὸ οὐδετέρου γένους εἰσὶ μετε- 
νεχϑέντα, ἅτινα καὶ τὸν τόνον καὶ τὴν κλίσιν τῶν οὐδετέρων φυ- 
λάττουσι μόνον δὲ τὸ ἄρϑρον ἐναλλάττουσι. τὰ δὲ πληϑυντικὰ οὐ 
κλίνεται διὰ τὸ γαραχτηριστιχὺν τῶν οὐδετέρων. μόνα γὰρ τὰ οὐ- 

δέτερα ἔχουσι τὴν εἰς ἃ κατάληξιν ἐπὶ τῆς εὐθείας τῶν πληϑυντικῶν. 

ΑἸ]ογάϊηρβ Βπάθέ 510} δυο Ὁ61 ΟΠΒΟΙΓΟΌΟΒΚΟΒ θη Νοί!Ζ ΒΙΘΥΌΘΓ 
1 510, 88  ΑἸ]οῖη σσοῖλ ΘΓ ἈΪΟῸῚ ΤΟ], ἰδὺ Κὶασ. 16 συ ]]θη κανόνες 
Ὀοὺ 81 ἀἸθβοσ 83.61160 Ηθγοάϊδη (τὙρ]. ΗΠ ραγά, Ἐχοογρία 65 ἰἰδγὶβ Ηδσγο- 
ἀϊαηπὶ ἱρομηϊοὶ 1881] 8. 18, 16 περὶ μον. λέξ. 16) υπά ψΊΘΟΘΥ βομοιπί 
ΤῊΪΓ Ζ.6161105, ἀδίβ ἀ6Γ ὙοΥΆΒΒῸΓ ἀογ ἀπορίαε ποὺ ΟΒΟΙΤΟΌΟΒΚΟΒ 

Ὀοπαυῤζί. ᾽) 

ἐρατός ᾿Ερατώ, κλέος Κλεώ καὶ Κλειώ. 8516 σομῦ ἀδῆθι δυΐ ΖοπΟΌΪοΟΒ ζυγῦοκ. 
ΟὟ Ζομοῦιϊοβ, ἄἀθβϑβθα οΥΚ 10ἢ τυμπᾶομδβὺ ζὰμὰ ΟΣ ΘΙ ΒΟΥΔΏΖΊΘΏΘη ταῦ [βίθ, 

86] Ὀϑὺ οἷπθ Φ06}1]0 ἀοΓ ἀπορίαι καὶ λύσεις ἰθὺ, 18886 6} παύδγ! 0} σϑηζ πηθαΐ- 

ΒΟ Θάθῃ, 

1) ΕΘαβονθαὶ Καῆπ ΘΟ. τ οἢ ΔΗΒΟΒ]  δἴβθη, σσϑπὰ ΗΠρατὰ ἀΐο ὕρογασθοὶ- 
ἔππρ του Ηοτοάϊδηβ Ὀνοματικόν (Οδἰδβίοτα 1 21---88) σα θη ἀογν  Θτοὶ ἢ 8ὑϊτα- 
Ἰ ΠΩ 6: τὺ ἀθτη ΤΠΘΟαἀΟΒΙοΟ8-Κοιιτηθηῦδαν ἐσ ΟΠΟΙΣΟΌΟΒΚΟΒ 1 ΑΠΒΡσΌΟἢ 

Ὠἰτητηύ. Ηδομβίθῃβ ἀὰ8 στο Η. σὰγ πὶουῦ Ὀσπυΐζίθ Β6:βρ16] 2δ, ὅ ὄπηΐε Ὀ6- 
ὙΘΊΒΘῺ, ἀαίβ ἀ16 ΕΠ] ΘΙ απρ δὺ8 ΟἸΟΙΓΟΌΟΒΚΟΒ βίδῃτηῦ οὐδὺ Ὡ8 0} ἔτη γογἔα(δὐ 

δῦ. ΑΌΘΥ ἀ1θ86 ΕἸη]οἰζυπς βομάοτσὺ 8 Η. β6] θβὺ σοὰ ἄθσα οἱ ρθη ομοη Ττακίαὺ ΔὉ. 

2) Απάθσγθ Βθ18ρ16]6 ἱπ γϑίομον Ε1116 Ὀζοίθῦ ἀϊ6 συ οὶ ]οσθ Εβϑυης ἀ68 ζυγοὶύθῃ 

ΤΟΙ168, 4180 ἀ6γ παρεκβολαὶ ἐκ τοῦ μεγάλου ῥηματικοῦ ἱπὶ 7088. στ. 20. ΙΟᾺ ΓΟ 
ΠῸΓ δἷῃ Βδὶβρ16] ποοἢ 8η. ΤὨθοοβιοβ βαρὺ 8ῦ, 1 πᾶς γὰρ παρακείμενος ὑπερβαίνειν 
ϑέλει τὴν δισυλλαβίαν͵ ἡμαρτημένου τοῦ οἶδα, ΟΒΟΙΣΤΟΌΟΒΙΚΟΒ 11 8348, 88 οὐδέποτε γὰρ 
μέσος παρακείμενος δισύλλαβος εὑρίσκεται ἐν χρήσει, χωρὶς τοῦ οἶδα καὶ τοῦ οἶκα͵ 
ὃ σημαίνει τὸ ὡμοίωμαι, ὡς παρὰ ᾿Αλκμᾶνι , ,οἷἶκας μὲν ὡραίῳ Λίνῳ“, ἀντὶ τοῦ 

ὡμοίωσαι, καὶ χωρὶς τοῦ ἧα, ὃ σημαίνει τὸ ἐπορευόμην (68 ἔοΪχοι ΒΘἰβρί6]8 
Β1ουδᾶτ). 1}10 παρεκβολαί Ὀϊοΐθῃ (πο } 5. 82, 9 [.ἡ ΒΟΟΒ6) πότε θέλει ὁ μέσος 
παρακείμενος ὑπερβαίνειν τὴν δισυλλαβίαν; ἡνίκα ἀπὸ συμφώνου ἄρχηται ἢ 

ἀπὸ τοῦ ὃ καϑ᾽ αὑτὸ γωρὶς διφϑόγγου. ἰδοὺ γὰρ ὁ μέσος παρακείμενος ἦγα 
(ἀπὸ τοῦ ἄγω δισυλλάβου ἐστὶ καὶ ὁ ἧα (εἶα (οἄ.), ὅπερ ἐκ τοῦ (εΐω καὶ ἐν 
διαλύσειν ἤϊα (ξἔια Οοἀ.) γέγονε, καὶ ἄλλοι πλεῖστοι. ὅϑεν οὐ σεσημείωται τὸ οἶδα, 
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δύ ἀ168, ντῖθ Ἰθὰ Βοῖδβ, υἱομέϊρ, 80. ἰβῦ πιομδ πὰ ἀ16 Ατροι  ἐϑαχὺ 
465 ΟΒΟΙσΟθΟΒοβ Κἰαυροβίθ ---- ἀ88 τᾶγθ 61} ΒΘὮΣ ΚΑγρ!ομοΥ Οἴ- 
ὙΠ --- ΒΟΠαΘΙ ΒΌΟὮ 61 ἅ] 6 γο8 ὕοσκ ᾿“πορίαι καὶ λύσεις τυγίοῖ- 

ΒΘΟΠΠΘη, ΕΗἿΥ τ ] 008 ἀοΥ οββ. συ. 20 ἄθῃὴ Πδῆπιθῃ, ἀϊθ οπί- 
ΒΡΙΘΟΒοπάθῃ ΑὈΒομηΙίθ ἀθ8 ΟἸΟΙΣΟΌΟΒΙΚΟΘ 8016 τηϊηἀθϑύθηϑ Ἃ16 ταϊὐ 

ἄθῃ οσίθῃ χαὶ ἄξιόν ἐστι ξητῆσαι οἰπροίπηγίοθ Πη θυ μα μρθη 
416 Ἐγράμζαηροη σϑρθη. ΟΥ ἀϊε8 ὙΥΘΤΚ ΠῸΓ δὴ Βοτγοάϊδη (ὈθζΖυ. 
ἈΡΟ]]ΟΠΙΟ08) ΒΟ ]οίβ, οὐδὺ οὐ ὁ Τεχνικός ἴῃ ἴῃπηὰ ἀβηθῦθη 800} 
ΓΤ ΒΘΟάοΟΒΙο8Β Ὀοάθαΐθη Καπη, ἰϑὲ ποόοῦ πἰομὺ τοῦ Κ᾽ΙΟΒμοσμϑῦ φὰ οπὐύ- 
ΒΟΒ ΘΙ άθπ; 10 Βα]ίο Ἰϑύχίθγθϑθ ΕἿΣ ὑγϑ ΒΟ ΘΙ ΠΠΘΉΘΥ ἀπά ρἤααθο, ἀδίβ 

ἀογ αγαπάβίοοκ ἀἰθβοὺῦ Ὑουκο δὺϑ ἄθῃ προτάσεις καὶ λύσεις Βρτο- 

α18Δη8 ϑἰδιησηῦ, ἀδίβ ο΄ ζυηδομδὺ δὺὰβ Κοιηπηιθηξογίθη Αὐβραθθη (68 
Ὀνοματικόν υπὰ 'Ῥηματικόν ἀ68 ΑΡΟ]]οπῖοΒ υπὰ Ηροτγοάϊδη ἀπά 6 Πα] 10 ἢ 
85 ἀοΥ δ]ύογοη [ὐϊογαίαν σὰ ΤὨθοάοβιοϑ ουχοιίοσὶ σοσάθη 18.. ΥΥ16 
ἀὁπὶ 861, Ζῃ Υ ἸΘἀοΥ μουβίβ ]ηρ᾽ Ἰθπ ῦ Ὀδιάθη σ]ούσοη  ουκο πᾶγο 
δ Ηββητΐ6] οχβίθῃ δηροβ υπὰ ΕΓ ἀ16 Βρουγίθι απρ ἀθυ Τπὐογ- 
ῬοΪαιϊομθη 468 ΟΠοϊ οθοΒΚοβ- Τοχίθβ (γρ]. ΗΠραγὰ ΠῚ Ρ. ΧΧΧΥΣ οἱη 
Απμαὶὺ ροσόμπθη. ὟΣ ΟΥάΘη ὍῺΒ θυμοῦ ὔξθη, Ομ βου] ἐἰρϑὺθ 
Νροβργάξδαιηρ τϑι θυ δηοηγιη ρου] οἔοσίο βυΐοκθ 4158 Εἰχοουρίθ 
88 ΟΒΟΙΤΟΒΟΒΊΚΟΒΟ χὰ ὈΘΖΘΙΘΒΏΘΩ, Ὑ76 Ἰ8η 4168 80 φογῃ ἐμδαΐ. ΥΥΙΓ 
ΚΘμηΘη ἀ16 ϑυΐδογβὺ σϑομο Ταὐογαίῦ δαΐ ἀἸθθοπὶ Οὐδ θὺῦ ΠΟΘὮ ΥἹ6] 
Ζὰ ὝΘΩΙΩ, ΘΟ ΖΘΠΟΡΙΟΒ πο Βοτηδηοβ᾽) ποοὺῦ ῬΒΣΟΡΟΠΟΒ ἀπά 

ἸΠΒΠΟΙΘΗ 8ΠΑΘΙῚ ΟΙΡΒΠΘΟΙ 468 ΟἸΟΙΓΟΌΟΒΚΟΒ, υπὰ ὙΊΒΒ6η ΠῸΣ (88 
Θ1η6, ἀδίβ ἴἢγο θαυ θη ὑηΐοσ ΘἰμΒΆ ΠΟΥ δυΐ 488 οηρδίθ υϑυπδηαὺ 
ὙΓΆΥΘΗ. 

16 αἰρθην!ομθη ὐο ΒΟΥ θη ἀἸοΒου Ζ61} Ἰαββθὴ 516}, 86] 8ὺ 
ὝΘΠῚ ΙΓ ἴἢγ ΑΒ ΔΗρΊ ρ Κοιῦ το ΑΡΟ]]ΟΠΙο8Β πὰ Ἡθγοάϊδῃ ἴῃ ΑὈΖαρ 
Ὀχίηρσοη, ποὺ 818 ὕΘΥΚα δ᾽ πθ8 Ὀθβυϊτησηίθη Μϑηπμ68 Ὀοίσδομέθη ἀπά 
ΚΘΙΠΟΙ ἰδ [8ὺ 516} δὰβ ᾿ἢπθη Ὀϑαγίθι θη, ὙΥΟΒΙ ροίβύ ἀΘΣ 61} Ζ6]}6 δἱῃ 
δ ϑδᾶϊζθ ἴῃ Ἀπάθσθ ΕΌσα, σὺ υἹϑ]ϑιομῦ ΟᾺΥ ἴῃ ΘΙΠΟΥ Βαρθ] δἱῃ 
Ὑγοτὺ Ζὰ, οὐδὺ ρο]θιηϊϑιοσὶ ζορθῃ ἄθῃ Ζυβαὺζ 6168 8616 Γ πϑοηβίθῃ 
γογρβηρου, Οὐοὺ 6Γ ἢπάρὺὶ ζὺγ Βονυπάοσιηρ ἀοΥ Ζυπῆρθοηοββθηῃ ΕΥ̓ 

416 Αρουὶθ θἰπθ8 γουρβηροῦβ πὶ δἰ ηἔοη 1646, 416 510} Ὁ18 σὰ [ἢ χη 
--- -- 

εἰ καὶ ὁ Τεχνικός φησιν, ὡς μὴ ἀρχόμενον ἀπὸ συμφώνου ἣ ἀπὸ τοῦ ὃ καϑ᾽ 
ἑαυτό. ΤὨΘΟάΟΒ108 Κοπηῦ ὩῸΣ δἷπθ Αὐϑηϑῆσαθ, ὉΠΒΘΥ Αὐΐογῦ οἱμθ Β0100}80 Μίθῃηρθ, 
ἀδίβ ΘΓ ΘΙΠΘ ΠΟΘ κανών βδυΐβίθι θη Κδηπ; ΟΠΒΟΙΣΟΌΟΒοΟΘ Κοπηὺ ἀΐθβ ΑὐΒβ- 

ΓΑΉσαηροπ ἀπά οδηὐπϊτησηῦ ἴμπθὴ ΖΦ οὶ νοἰΐοσθ Αὐβθηδθσαθῃ οἷἶκα πὰ ἦα; ἀΐθ 

Ἀμάρσθι νΟΥΙ ΟΥ̓ 818 ποῦ ᾿πὼ ἙδὈΥδιΟἢ. 

1) ΑΥοἢ στοὰ πὶ οαὐμδ)]ῦ ἀΟΓ Νδγοϊδηυβ ὅ12 Αὐδζᾶρθ, ἀ16 ὈΘΒΒΟΥ ΥΟΥ 

ἀοῃ ἹΡηματικόν ἀ68 ΟΒΟΙΣΟΌΟΒΚΟΒ σοατυοκὺ πὰ 1π ἱδτὰ χηϊῦ γοσχομᾶθὺ ποσζάθῃ 
γᾶγθῃ. 
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8τ0ὸ ᾿ Ἑ ΠΟΟΘΙΟΩ ὉΝῸ ΟΗΟΙΕΒΟΒΟΒΚΟΒ. 

γΘΓΟΥ δῦ, ΠΟΘ οἷη6 Ζγοιίθ Πιὔβαηρ, ΔΌΘΥ ἋΟΥ Κογηῃ ὈΪ]6Ι δὲ 1πὶ τ 6βθηΐ- 

ἸἸΘἤθη, ψγ8 ΕΓ ψ8Υ; 616 Θολγ πϑομϑὲ σψἷ6ὸ ἋΟΥ Βδαμι,. ἀ46Γ Ππθὰθ 

δδῃγοθυημχο δηβοίχύ. 16 ουκθ Ὀθθμἤμββθη 8108 σορθϑηβοιθρ; 1Π 

468 Ηογοάϊδῃ Ὀνοματικόν ἔάμτοι ἀϊθ θἰπθὴ ἀἴθβοῦ {Πθουαυ δι ἑθσ ἀϊθ 

Οτγάμυπρ ἀ685 ἸΒΘΟάοΒιῸ85. δἱῃ: δηάθσο ὥθογίσαρθη (48 Μαΐθυαὶ 88 
Ηογοάϊδη 1η 416 ΕΚ γαπρ ἀο5 Τμθοάοβιοβ. Κοχησηῦ ΒΙοΓ 0. ἀδηῃ 
οἴη Εἰριξοιηδίου ἀθ8 11. οὐον Υ1Π. Φαδβυβυηάογίβ, ἀθῃ ἀ16 βοβ]ομΐθ 
ΑἸΒρυυ β] δ κοιῦ δοβοϊαῦοσ ποθὴ ὑπ ἀ6Γ ὙαΠμβομ, ἀἋ10 

ΤΥ Πἄθη πολὺ Ζζὰ ὥθουθἄγάθη, ΖὼΣ Αὐἤδββαπρ θἰπθβ Βδπα! θη 
Αὐυβζυϑ ΠΆΘΒ Αὐσὸ ΘΙ ΠΟΥ τέχνη ὑγροὶ ὺ, 80 οηὐδύθμθη ἀ1686 Κυγζθη Εἰχ- 
οοΥρίθ, 1ἢ ἀθηθῃ πδίέυγμοιηδίβ ἀΟΥΓ γβρυΠρ]]οηϑὲθ Τοχὺ, γ7611 ΟΥ ἀ16 

Ηδυρίδβαϊζθ ϑηἑ16]}, τΊΘ θυ βἰᾶσγκοσ Βογγογίγιὑ, ἔγθ Ποἢ ποῦ 1π ατ- 
Καπα]ομοῦ Εἰαββαηρ ὑπαὶ πιομὺ 818 οὗνγαϑ Βθϑοῃάθσθθ. ἴῃ ἀθὴ Απΐδηρ 
ἀἸ656Υ Βοσοραηρ ἔληγῦ ἀη8 Ἃ48 ΘΚ ἀθ8 ΕἸ]ορῖοϑ, ἴῃ Ἰἢγ Εἶπαθ ἀ16 
᾿Ἵπορίαι καὶ λύσεις 468 οκδίδῃπϑ στ. 20. 
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Ζᾳα ἄθῃ Θυθ]]6η, σϑίοῆθ ἀ6Γ ϑρᾶϊθ ΟὐὙδιῃτηδί κοῦ ΘὙΤΘΟΠ [ἢ 
ΒΘΙΠΟΥ 5. 200 οὐνϑβηΐθη ϑοισ ΘΓ 416 Βρϑαθιυξαηρβαῃύθυβο!θαθ 
τη θΔ. Οὐδὺ ἀηταιο] 0. Ὁ ποσὰ θαπαύζθη Κοπηΐθ, χομδγίθ δυο 61} 
ὈΥΖΘΕ ΠΊΒΟΠΟΥ Αυβζὰρ δὺ8 Ηθγοαϊδη8 ΘΥΙΠΡΟΒΙΟη. ΕΡ οἰὐογῦ ἀθη- 

ΒΟ] ΌΘΠ ἴῃ ἀογ ]οββο Ὄρνιϑες ἀλεκτρυόνων διαφέρει. “Ηρῳδιανὸς ἐν 

τῷ κ΄ κεφαλαίῳ τοῦ συμποσίου φησίν. ΟῺ 580[6110 ἴτη [οΟ]ροπάθῃ ἀΪθ6 
Ὑγοτίο Ηογοάϊδηβ ἄθηθῃ ἀθ8 Αὐμβοπαῖοϑ (ἸΧ 818 Α) ροροηΐθοτ: 

Ηδτοά. ΑΒ 6Ώ. 
ἦσαν δὲ μετὰ τοῦ προειρη- ἐπεὶ δὲ καὶ ὄρνεις ἐπῆσαν 

μένου ἐπεισφερόμενα ἡμῖν ἐδέσμα- ταῖς κολοχύνταις... .... ω 
τα ἄλλ᾽ ἄττα οἷον (ΚαΑΙ06], ἄλλα 
ποιῶν Οοἀ.) ὄρνιϑες καὶ χῆνες καὶ 

ἀλεκτρυόνες. περὶ τούτων δὲ ταῦτα 
ἔχομεν λέγειν, ὅτι ἡ συνήϑεια ὄρνι- 

ϑας μὲν μόνας τὰς ϑηλείας καλεῖ, 
ἀλεκτρυόνας δὲ τοὺς (τὰς Οοά.) 
ἄρσενας. 

Μυρτίλος ἔφη. ἀλλὰ μὴν καὶ 
ὄρνυιϑας καὶ ὀρνίϑια νῦν μό- 
νῶς ἡ συνήϑεια καλεῖ τὰς ϑη- 

λείας ..... ἀλεκτρυόνας δὲ καὶ 
ἀλεκτοριδέας (Κα106], ἀλεκτορίδας 
Οοἀ.) τοὺς ἄρρενας. 

ΥΩ 80 υοἱῦ ἀθγὺ 8]]}ϑαμπηΐθῃ ρσορθηνάγίθη Οθυομη μοὶ 8ῃ- 
ἕδηρι, Μ1}} 17 πούνοπαις, ἄθῃ ἅϊΐογθη ρσδο ουϑαοι δηὐύρορθῃ- 
βίθ! θα; Αἰμθπαῖοβ ψιτὰ ἀδηοῦ δὺο ἴῃ ἄθιῃ ἐο]ρθηάθῃ, ὑγθβθη ! 0 ἢ 
αὐὐιοἸβύβομθη Αβομηϊέ γοη Ηογοάϊδη ΔΌΠΒΠΡΊΣ 5610 υπὰ ἴῃ Μ6- 
πἰρδίθηϑ ἄθῃ Βδθτηθη ΒΘΙΠΟΙ Αὐϑίσαηροη οηὐποχησηθη ἢδΌθη. 8)]16 
δἀ6 Θ'ΕΠ]οβὶρίκοῖς ἀ68 Βθγοάδηθίβοιθη ϑγταροβίομι, ὑγθ]ομθ πιομέ 8116 ἢ 
ἀἄυτομ ἄθὰ ΑὐβΖὰρ δηὐβέβπ θη 861η Κϑπη, ᾿δὺ Γ᾽ ἀδϑὶ ροβϑοβιοκὺ νοῦ- 

ταϊθάθη. ἢ)᾽Ὶ᾽1᾽6 γογιμαύαηρ, ἀδίΒβ Ηθγοαϊδῃ ἱπ πθιΐθσθια πα ΐἴδηρ γ0 
ΑὐΒθμδῖοβ θθπαὐχίέ ἰδύ, βομβοιηῦ ἀυγο ἢ 16 πο σμαν κὐθυιβίβομθ 8366116 
ουΐροπα Ὀορτπαοί. ὅ16 σιγὰ ἀυτομθ δπάθγ Εὐαρταθπίθ Ὀαδδίδερ: 

Ογοη 137, 80 Αὐβϑη. 92 καὶ 

Πελωρίς᾽ (εἶδος ὀστρέου). ἢ) αἱ δὲ πελωρέδες ὠνομάσϑη- 
παρὰ τὸ πέλωρον. μεῖξον γάρ σαν παρὰ τὸ πελώριον᾽ μεῖξον 

1) Εγρᾶηχῃ δὺὰ8Β ἀθῃὰ ἀθπαϊπυῃ. Μϑη υουρ]θῖομα ἄθῃ ϑροὺὑ ἀθ8 Αὐβθηδὶοϑ 
ἄυοΥ ἀ1680 Ατὺ Αηρδῦθῃ ΙΧ 898 Β,: τὸν τέτρακα τί νομίζετε; καί τινος εἱπόντος 

24" 
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ἐστι τῆς χήμης καὶ τῶν ἄλλων γάρ ἐστι χήμης καὶ παρηλλαγμέ- 
ὁμοίων ὀστρέων. Ἡρῳδιανὸς ἐν νον. 
Συμποσίῳ. 

γοϊδὺβ μοῦ Ὀ61 Αὐμθηδίοϑ οἷπα Βειλουκυαηρ ἄδοσ ὄστρειον: 4168 ᾿ἰδὺ 
16 σοῦ ἄδθῃ ,,Α] θη τι Κγαύμοϑ 81161η5 ρϑργδυοηύθ ΕὍστα; Ρ]δίο 

ΠΕΡ6Υ μορυδυομὺ ὄστρεον πῖθ ὄρνεον: δἷμθ μϑυγβ86 ΑΒΗ Π Ομ κοῖς ἀΐθβοῦ 
Βοιλοσκαηρ τὶ ἀοΥ δου ὄρνιϑες [Ἀ}}8 1π8 Αὐρθ. ἸΤμθορτιοϑὺ οχ- 
δοσριοσῦ δὺ8β ἀογ Καϑόλου (121, 10) σεσημείωται τὸ ὄρνεον ὄστρεον 
διὰ τοῦ Ἑ ψιλοῦ γραφόμενα λέγεται δὲ καὶ ὄστρειον διὰ τῆς ει 

διφϑόγγου κατὰ πλεονασμὸν τοῦ τ. ἘΠ ἴοὶσὶ Ὀ61 Αὐδθηδ105 οὗνγαβ 
Βρᾶϊοσ 416 ΕἸὐγιμο]οσα σὸὰ γήμη (παρὰ τὸ κεχηνέναι). Ἐπ σιγὰ 
ποῦ χὰ Κὔμη 861}, ΌΠΏ ὙΓ ἋΘΠἢ σΆΠΖΘη ΑὐΒοδπῖ 4685 Αἰ8}6- 
Π8105 218, 18---214, 9 Κ΄ ἴπὶ νγϑβϑηθ] π]ομθη ἐγ Ηργοάϊδη πῃ Αη- 
ΒΡΓΌΟΙ ὩΘΒΤΏΘΗ. 

16 Βεβίδιεραπρ Ὀιϊθίθὺ οἷα ΟἸδαῦ δὺβ Ἡθτγοάϊδη ἵπὰ ΕἸ γτηο]. ρο- 
ὨΪΠυπη, ὙΘΙΟΠΘΒ ΙΓ ΠΌΠΙΏΘΩΥ ἄἀθπὶ ΗΥΙΠΡΟΒΙΟΩ Ζαΐθι θη σογάθῃ. 
Βώξ᾽ εἶδος ἰχϑύος. σύνϑετον δέ ἐστι μεταπεπλασμένου τοῦ ἁπλοῦ 

(διπλοῦ Οο44.), ὥστε ἐγκεῖσϑαι τὸ βου ἐπιτατικὸν καὶ τὸ ὥψ (τοι- 
οὔτος γὰρ καὶ ὃ ἰχϑύς), καϑάπερ καὶ ὁ μέγας παῖς βούπαις. {τὸ δὲ 

ὥψ παρὰ τὸν ὄψω μέλλοντα). ὁμοίως παρηκολούϑησεν καὶ τὸ 

καάλυξ, τὸ κεκαλυμμένον ῥόδον, καὶ ἦν παρὰ τὸν καλύψω μέλλοντα. 
Ἡρῳδιανὸς δέ φησι καὶ δισυλλάβως λέγεσϑαι. ᾿“ριστοφάνης 
ο»ἀλλ᾽ ἔχουσα (ἔχουσι Οο44.) γαστέρα μεστὴν βοάκων“" καὶ Φερε- 

κράτης οτί ληρεῖς; ἀλλὰ φωνὴν οὐκ ἔχειν ἐχϑύν γέ φασι τὸ παρά- 

παν. νὴ τὼ ϑεώ. οὐχ ἔστιν ἰχϑὺς ἄλλος οὐδεὶς ἢ βόαξ'.. ᾽Ζριστο- 
τέλης δὲ ὅτι φωνὴν προΐεται καὶ διὰ τοῦτο ὠνομάσϑη. Μϑδῃ τοτ- 

σἰοῖομα Αἰδμοη. ὙΠ 281 Α: ᾿“ριστοφάνης Σκηνὰς καταλαμβανούσαις 

οἀλλ᾽ ἔχουσα γαστέρα μεστὴν βοάκων ἀπεβάδιξον οἴκαδε. ὠνο- 
μάσϑη δὲ παρὰ τὴν βοήν... .. ...-.. Φερεκράτης δ᾽ ἐν Μυρμη- 

κανϑρώποις εἰπών ..ἀλλὰ φωνὴν οὐκ ἔχειν ἰχϑύν γέ φασι τὸ παρά- 
παν“ ἐπιφέρει νὴ τὼ ϑεώ, οὐκ ἔστιν ἰχϑὺς ἄλλος οὐδεὶς ἢ βόαξ'“. 
᾿ΑΔριστοφάνης δ᾽ ὃ Βυξάντιος κακῶς φησιν ἡμᾶς λέγειν τὸν ἰχϑὺν 
βῶκα δέον βόωπα, ἐπεὶ μικρὸς ὑπάρχων μεγάλους ὧπας ἔχει" εἴη ἂν 

δεἶῖδος ὀρνέους (ἔϑος δὲ γραμματικῶν παισὶν περὶ πάντων τῶν προβαλλομένων 
λέγειν, εἶδος φυτοῦ, εἶδος ὀρνέου, εἶδος λίϑου) ὁ Παρήνσιος ἔφη »καὶ αὐτός, ἀν- 
δρῶν λῷστε, ὅτι ὁ χαρίεις ᾿Αριστοφάνης ἐν τοῖς Ὄρνισι μνημονεύει ἐν τούτοις 
οἶδα ᾿πορφυρίωνι. .. τέτρακι καὶ ταῶνι." ξητῶ δ᾽ ἐγὼ παρ᾽ ὑμῖν μαϑεῖν εἰ 

καὶ παρ᾽ ἄλλῳ τινὶ αὐτοῦ τις γίνεται μνήμη.« ἘΠ 5Βἰοῃῦ σδῆζξ ἀϑῆϑοῖς ἃ08, 818 

δία Αὐμθπϑῖοβ ΠῸΣ ἀϊ686 ΑἸρΘΌΘα 1Ώ ΒΟΙΠΟΥ στατητηδ ΒΟ θη Θ06}}]6 χοίαπάθῃ. 
1) Υε). ἴὰ ἄθπὶ οὔθῃ ἅν Ηθγοάϊαη 1 ΑἸΒΡΥΌΟΒ χοποιηηθπθα ϑὐῦοκ 98 Α: 

“ἀριστοτέλης δέ φησι καὶ ἐν ἄμμῳ αὐτὰς γίνεσθαι. 
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οὖν βόωψ βοὸς ὀφϑαλμοὺς ἔχων. πρὸς ὃν λεκτέον, εἰ τοῦτον κακῶς 
ὀνομάξομεν, διὰ τί κορακῖνόν φαμὲν καὶ οὐ κοροκῖνον; ὠνομάσϑη 

γὰρ ἀπὸ τοῦ τὰς κόρας κινεῖν. τί δ᾽ οὐχὶ καὶ σείουρον λέγομεν 
ἀλλὰ σίλουρον: ὠνόμασται γὰρ καὶ οὗτος ἀπὸ τοῦ σείειν συνεχῶς 
τὴν οὐράν. Ἰ)αίΒ ἀο6Υ ογβίθ 7161} ἀ6ὺ Βϑιῃμθυκαπρ ἀθ5 Αὐμβθπδῖοϑ δὰ8 
Ηοτγοάϊδη βἰαιητηῦ, Ὀθάδυ ΘΠ Ὶ Αὐβήλησθηρ, 10 μα] 06 68 δΐγ τηδρ- 

10}, ἀείβ δυο ἀοΥ ζυγοὶΐο ᾿ἢπὶ Θηὐποιήσηθῃ ἰδὺ ἀπα Αὐμθηδι05 ἀ16 
Απϑιοιῦ ἀθ8Β Βυζδαῃύηθῖβ ΑΥἸΒίορῃδποθβ, σγθῖομθ Ὀ61Ὶ Βογοάϊδη 8ῃ 

ΤΟ ρου (6116, ἃ. ἢ. ὙΟΥ ἀΘΓ ΘΙ ζθηθη, βύθῦ, ἀπρθηῆδαὰ ὙΠ] θαθυμοσθΌθη 
ἀπά ποῖ ΕἸ γτμ ] ρθη, 416 Γ᾽ δι8 Ηογοάϊδη βομδρἧο, Ὀο κἄμ ρὴ Βα.) 

Απ ΟἷΠΟΥ δηάθση [6116 οἷὐϊοσὺ Αὐμθηδι08 80] δὲ Ἡοχοάϊδη 52 Εἰ 
κληϑῆναι δὲ ἀμυγδάλην φησὶν Ἡρῳδιανὸς ὃ ᾿Αλεξανδρεὺς παρὰ τὸ 
ἐν τῷ μετὰ τὸ χλωρὸν ὡσπερεὶ ἀμυχὰς ἔχειν πολλάς. Ὠ1686106 Ἐγ- 

ΚΙᾶγυηρ Βπάοί 8:0} δοα Ὀοὶ το 80, 21 (ΞΞ για. σοη. ΑἹ. 128) 
᾿Μμυγδάλη᾽" παρὰ τὸ ἐν τῷ κελύφει, τῷ ξυλώδει καλύμματι, τὸ μετὰ τὸ 
ἔξω χλωρὸν ἀμυχὰς πολλὰς ἔχειν. 16 61οΒθ86 βέο Ὀ61 ΟΥ̓ΟΙ 1π Θἰ ποτὰ 
Αβομη, το] μ . 8 ο} Κι] οἰβίβ βομβῦπου ΒΟ δομύαηρ,, ἀ16 Βίο ἢ ἈΠΒ Βοβοη 
ἸηΘῃσ δ } Ὀοϑίδειρι μαΐ, ρζ8η2 δὰβ ἀθῃ ΕἸΡῚ ΠΟΥ Βπιθη ἀπᾶ ἄθιη β΄ για- 
Ροβίοῃ θη] μπὺ ἰθὺ; 816 ἀογ Καϑόλου ΖΖΟΒΟΏΥΘΙ ΘΗ ἰδρ' ζ6Υ Κοῖη αταῃά 
ΥΟΥ. ΕἸΡΘΠ80 ὑππηδρ! οι ἰϑὺ 68 7οἐζὺ τηϊὸ ΥΥ̓Π]δτηονσιὺζ 4845 Ἡθγχοά᾽δη- 
Οταὺ Ὀδὶ Αὐμθηδιο8Β σὰ βύγθίομθη. ΥΥΟΒΙ δὐοῦ στιγὰ Ιμοηΐζ τϑοδὺ 
ΒαΌθη, ΘΏΣ ΕΓ ἀ0ηὴ ζδηζθῃ Αὐβομηϊέέ ἅδον ἀ16Ὸ Βοίοπυπρ 468 
γγοτίοβ 85. 128, 19 ---124, 18 Κ. βαπυὺ ἄθιῃ Οἰΐαὺ δὺβ ΤΎΥΡΒοη ΕἿΣ 

Ἠογοάϊδη ᾿π ΑΠΒΡΥΆΟΒ πἰτητηῦ: ΒΙπσαβίρσοι Κὔὄπηξα τηδη ποσὶ 5. 128,16 
ὅτι καὶ οὐδετέρως ἀμύγδαλα λέγεται, Δίφιλος οτράγημα, μυρτίδες, 

πλακοῦς. ἀμύυγδαλα. 

ΕΠπ6 Εἰγιμοϊορίθ ἀθ8 ϑογίοθ πηλός ΓᾺΡ οἷνος σὰ Ηδγοάϊδη ἱτὴ 
ϑγταροβίοη, ΥΩ]. Οτοη 1838, 8 Πηλός" ὃ οἶνος᾽ παρὰ τὸ πάλλειν καὶ 
σείειν ἡμᾶς πίνοντας. Ἡρωδιανὸς ἐν Συμποσίῳ. θαΐἴβ ΟΥ δ ΕἿ 
ἀε9 ὙΥοτί οἷνος 61πη6 ΕἸ ὑγΙη ]ορΊθ Ὀοΐ, ᾿δὺ βο] θββύνογβ δ 10. [ἢ ἄθιη 
Ηδυρίοχοογρὺ ἀ68 ΟΥΟῚ ᾿δὺ 816 υϑυϊοσθῃ: ἀ10 Ὀθ4θη ᾿αὔσζουθῃ Ὀϊθύθῃ 
6 οἷπο ΗΒ] 63): Οὐ. Εῤ. αυά. 61ὅ, 46 Οἷνος᾽ οἰόνους τις ὦν, 
παρὰ τὸ οἰήσεως ἡμᾶς πληροῦν τότε γὰρ τῇ οἰήσει πλουτοῦσιν 

ἄνϑρωποι, ὅταν μεϑυσϑῶσιν ἀαπὰ ΟΥ. 182, 6. Οἷνος" παρὰ τὸ ὀνῶ, 
τὸ σημαῖνον τὸ εὐφραίνω. Ατ8 ἄθδηη γο] 5ὐᾶπαιροα Ταχὺ βἰδιαισηὺ ἀ]6 

1) ΥΩ]. ααἰθὰ 6]. Νᾶπυ. θαἴβ Ηοτγοάΐδη δυΐῦ ἀϊ6 Εὐγιηοϊοῦῖθ 1π ἀλθβϑσῃ 
ὝοσΚο Ὀδβομᾶοσγοῃ ὕοσὶ Ἰοαίθ, ἰδ δὰ8 Οὐόι ὈθκΚδπηΐ. 

2) ναζυπι 10} ΒΣ8ο }]8 Απβιομθη (46 ΟΥῸ εἰ Οτΐομο 8 12) ἅδον ἄθῃ Ὑοτὺ 
ἄογ Εχοοσρίθ πιοηῦ 6116, Ὀσϑοηθ 10 ἢ ΟὮ] ποῦ σὰ Ὀορτάπάθηῃ. 916 ΕὟΑΘΘ ᾿ϑὺ 
ἀυγο ἀθα Ευπὰ ἀοσ Ουθ] ΘΔ ρΆΌΘ ἴτὰ Οὐαϊθηυση ὑπὰ ἀυχοι ἀ88 αθμυϊησω 

5.8.2 υτηροδία] ἰοῦ. 
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Α]οβ88 ἀθβ αδμπυίΐμυμι ᾿): Οἷνορ᾽ οἰόνους τις ὥν, ὁ οἰήσεως καὶ πλά- 

νης αἴτιος γινόμενος, ὡς ᾿Αριστοφάνης (Βιὑίον 90) .«(οἷνον σὺ τολμᾷς 

εἰς ἀπόνοιαν λοιδορεῖν; οἴνου γὰρ εὕροις ἄν τι πρακτικώτερον.) 

ὁρᾶς; ὅταν πίνωσιν ἄνϑρωποι, τότε πλουτοῦσι. διαπράττουσι, (νικῶσιν 

δίκας)“. ἢ παρὰ τὴν ἐξ αὐτοῦ ὄνησιν᾽ "ἔπειτα δὲ καὐτὸς ὀνήσεαι, 

αἴ χε πέῃσϑα“ (1]. θ6, 200). Οτίοι Ὀθπυΐϊχίθ ἀἷθ ὨΘΓΟ ΙΔ ΘΙ ΒΟ θη 
ἐπιμερισμοί, πὶο ΟὙΔΙΩΟΥ ἀπ. Ραγ. Υ̓͂ 1817, 14 Ῥονοὶδὺ"); οὐ ἀϊθ 
ΕΡ πο  βηθη δομξ ΟὐοΥ ἀπϑομὺ βὶπα, 1δὺ πιο Ζὰ Θηΐβο 6: 46: Βδτὸ- 
ἀϊϑηθίβοῃθ Βοβίδηἑθ]θ θηὐμα]ΐθη 516 ν160]1. ΝΠ Ὑϑυρ]θοὴθ πηδῃ 
ΑἰΒθμδιοβ Π 88 Β: Πλάτων δ᾽ ἐν Κρατύλῳ (406 Ο) ἐτυμολογῶν 

τὸν οἶνον οἰόνουν αὐτόν φησιν εἶναι διὰ τὸ οἰήσεως ἡμῶν τὸν νοῦν 

ἐμπιπλᾶν. ἢ τάχα ἀπὸ τῆς ὀνήσεως κέκληται" παρετυμολογῶν γὰρ 

Ὅμηρος τὴν φωνὴν ὧδέ πώς φησιν .,»ἔπειτα δὲ καὐτὸς ὀνήσεαι, αἷ 
κὲ πίῃσϑα. καὶ γὰρ τὰ βρώματα ὀνείατα καλεῖν εἴωϑεν ἀπὸ τοῦ 

ὀνίσκειν ἡμᾶς. ΑΙΒ 6110 ὈΘΖΘΙΟῦπ6 16 δῦὸμβ ἰοῦ Ἠθγοάϊδῃ8 

Θγτηροϑίοι πὰ τηδομίθ ᾿ἢτη Αἰμθη. 5. 81, 1---22 Καὶ, ζβοβγθίθθη. 
1.0} ρἴαιαθο, σὰν αἀὔγθη ποοὺῦ οὗνγαθ Κὔθποῦ σνουρϑῆθη. Ὥρα 

Αὐμομδ1ο8- Αβοδηϊ ΓΧ 867 Α Κράτης δ᾽ ἐν τοῖς περὶ τῆς ᾿Δττικῆς 

λέξεως ᾿Δριστοφάνη παριστᾷ λέγοντα «κἄβλεπε σίναπυ καὶ τὰ πρόσ- 
ὠπ᾽ ἀνέσπασεςς καϑά φησι Σέλευκος ἐν τοῖς περὶ ᾿“Ελληνισμοῦ. -- 

ἐστὶ δ᾽ ὃ στίχος ἐξ ᾿Ἱππέων καὶ ἔχει οὕτως «κκἄβλεψε νᾶπυ“. οὐδεὶς 

δ᾽ ᾿Δττικῶν σίναπυ ἔφη" ἔχει δὲ ἑκάτερον λόγον. νᾶπυ μὲν γὰρ οἷον 
νᾶφυ. ὅτι ἐστέρηται φύσεως" ἀφυὲς γὰρ καὶ μικρόν, ὥσπερ καὶ ἡ 
ἀφύη. σίναπυ δέ, ὅτι σίνεται τοὺς ὧπας ἐν τῇ ὀδμῇ, ὡς καὶ τὸ κρόμ- 
μνυον, ὅτι τὰς κόρας μύομεν 3) Θη Βργιομὺ σαηδομδὺ Ὀ6ὶ ΤὨθορποβὺ 19,18 
σίνηπυ᾽ τοῦτο ᾿Αττικοὶ νᾶπύ φασιν, ἡ δὲ συνήϑεια σίνηπι διὰ τοῦ 

ῖ ἀπὸ τῆς τῶν Αἰγυπτέων χρήσεως, ἴδτμοι ΕἸ γη)0]. ροπαΐη. Κρό- 
μυον᾽ παρὰ τὸ τὰς κόρας μύειν τῶν ἐσθιόντων αὐτό δριμὺ γάρ 

ἐστιν. οὕτως Ἡρακλείδης (ἀὰ8Β ΟΥοη, νῳ]. Εἰγιμο]. αυά. 614, 42), 
ἔογμου Σίν[απυ] ἀπὸ τοῦ σίνεσϑαι τοὺς ὦπας, ὡς ὁ ἰατρικὸς λόγος 

1) Μιὺ Εγχδηζαηοι δὺ8 ἄθηλ ΕὐγτΩΟ]. τηϑρηχη. 

2) Αὐ8 Οὐοι, ναὶ]. ΟΌΘῃ 8. 809. Ὀ:ΘΒΘΙΌΘῺ βἱπὰ ᾿ῃ ἄθῃ Ηοτηου- ΕἸ ΡΠ] ΥἸΒτη 
Αῃ. Ρασ. 1Π 851, 6 Ὀθηυΐχὺ, τ ΘΊΟΠ6 φῦσα ϑοΒ]α ΒΒ, ,αἴ κε πέῃσϑα οἶνον.“ ὀνῶ͵ τὸ 

ὠφελῶ, ὄνος δηματικὸν ὄνομα καὶ πλεονασμῷ τοῦ 1 οἷνος. ὁ γὰρ οἶνος ὠφέλιμός 
ἐστι τῷ μετρίως αὐτὸν πίνοντι Ὀϊοΐθη. 

8) Ηΐογζα βύϊσητηῦ τὰ αθπυΐηυμ 6]. Ὀνείατα" σημαίνει δὲ τὰ βρώματα καὶ 
πάντα τὰ ὠφελοῦντα κτλ. 

4) βϑίθυκοβ σιγὰ ροίθαο]., ἀδίβ Υὺ 810} ΟἾΘ πϑορζυβοβ)ασοα δυΐ οἱη ΟἹ- 

ἰδὲ ἀθ8 Κναΐββ υϑυϊδββθὴ ἢδὺ: 80 Κβῆῃ ΑΥβίορϑηθ8 ῃἱοῦ χΘΒΟΒΥΘΌΘη ΒΔΌΘΠ, 
ἄθῃῃ σίναπυ βαρὺ Κοὶη Αἰ Κκοσυ. Μᾶ]]ΟΣ μαὺ πσθομῦ, θη ΟΓ ἄθῃ ζϑηζθη Αὔ- 
Βομηχε ἄἀθπ 36] υ οβ ΖυΒο σοι. Ὀαΐβ β6] υ Κοβ περὶ ᾿Ελληνισμοῦ Ὀ6Ὶ Αἰμο; 8108 
ποδὶ ἀἰγοκὺ Ὀθμυΐχὺ 180, γα βο ἢ βρᾶνασ ζϑίβϑη. 
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μαρτυρεῖ (απ ΟΥοη, τρ]. Οὐ. 184, 1). 16 ΕΠ γτλοϊοσὶθ γοη ἀφύη κοι τὲ 
οὶ ἀἰβρῃ. 1 824 Ὁ πίθάον ὡς ἀμίαι, ὅτι οὐ κατὰ μίαν φέρονται, ἀλλ᾽ 
ἀγεληδόν, σκάρος δὲ ἀπὸ τοῦ σκαίρειν καὶ καρίς, ἀφύαι δ᾽ ὡς ἂν ἀφυεῖς 
οὖσαι, τουτέστιν δυσφυεῖς᾽ ϑύω. ϑύννος ὁ ὁρμητικός κτλ.) ἀπά ἰπὶ 
Οδπαίΐπυπι ᾿φύη᾽ ἰχϑύδιον μιχρὸν καὶ ἡ σύνηϑες (δυσφυές ΚαΙθ6])" 
εἴρηται δὲ ἑνικῶς σπανέως., πλεονάκις δὲ πληϑυντικῶς. ᾿Δριστοφά- 

νης (Εἰίογ 646)" .,.οὔποτ᾽ ἀφύας εἶδον ἀξιωτέρας“. εἴρηται δὲ παρὰ 
τὸ μὴ εἰς μέγεϑος ἀεὶ φύεσϑαι,. φύω φύη καὶ ἀφύη. ὃ δὲ τὴν κω- 

μικὴν λέξιν συναγαγών φησιν, ὅτι ἀφύη εἴρηται ἡ μὴ ζκαλῶς, πε- 
φυκυῖα, τοῦ ἃ τὸ κακὸν σημαίνοντος (γρ]. Αἴδμοῃ. 11 284 Ε', 285 Ἐ). 
Ἐδ8 Ιϑὲ ρος, οὐ Ηογακ οὶ ἀθ8 ΓΚ] ἢ} ἀ16 Εἰ γτλο]οσὶα σοῃ 

κρόμμνυον ψορθῦθῃ Βαῦ, ΟὝΘΥ ΟὟ 861 ΝΘ δὰβ θη Ζθι θη ἠρ 
γ Ἡογοάϊδη ϑηβίθπαθῃ 180: 416 Βθῖῃῆθ ἀδὺ Εὐγτμο]ορίθη υπᾶ ἀ]6 
7μϑἢγθ, ἀδίβ σίναπυ πολύ δὐθβοι ἰδὲ, νγϑιδὺ δὰ Ηθσοαϊδη 818 Μ|6]- 

486116. 

Ζπ ΠΡΟ ΠάΟΥ ΒΟΒοιπὺ ΠΥ ΟΥοη θ4, 14 ἜἜγχελυς᾽ παρὰ τὸ (ἐν 
τῇδ ἰλύν ἔχεσθαι τὸν ἰχϑύν (ἴῃ ἀθπὶ δὺ8 Ηοχοάϊδη5 Εἰ γιηροβίοι ΟΟΘΥ 
ΕΡ᾿ πΙΟΥἸϑιηθη δβίδιηση μάθη 7611), ΟΥομ Εἰἰγηλο}]. απάϊδη. 618, 49 
Ἔγχελυς᾽ παρὰ τὴν ἰλύν ἐκ ταύτης γὰρ ἔχεται πα ἴῃ γΟ]]ΘΓΟΥ 

Εδβδαμρ Εἰγιμο]. ροπυϊη. Ἔγχελυς παρὰ τὸ ἔχεσϑαι ἐν τῇ ἰλύϊ (ὕληι 
Οοἀά.), ὅ ἐστι ξωγρεῖσϑαι. ᾿Δριστοφάνης ᾿Ιππεῦσιν (68 ἴο]ροι Υ. 8604 
015 868). ΙΘΒοΙθοη Υἱοῦ ἴαυβθ οἰδοσὲέ πα νϑυθιπάοὺ ταῦ ἀοτγ- 
Β6] θη Εἰγημοϊορῖθ Αἰμβοπαίοβ ὙΠ 299 Ὁ. ἢαίβ Ἡθσγοάϊδῃ δὰο} ἅδοΥ 
ἄρῃ ΕδπΩ ἀ6Υ Θ᾽ ΠΖΘΙπθὴ ΕἾἼΒΟΏΘ ροβθργοοῆθηῃ ἢ δὲ, Ὑγ]ΒΒ6 ὙΠ 808 ἀθπὶ 

ΘΟΒΟ]οα Ζὰ Ασϊβίορμδποα ΕΠ. 1160, σπϑὶομθβ Ὀ61 συ ῃῖροῦ Ργαηρ; 
ὍΟὮ] ΚΚΟΙΠΟΙ δηάθσθη ΟΜ 818 ἀθπὶ ΒΥ ΠΡΟΒΙΟη Ηργοά δη8 ζΖυ- 

ον Ίθ8θη ὙΘΥάΘη Καηῃ. [248 ΑὙΙΒΙΟΡ 8168 - ΟἸἰδὺ βίθῃῦ [π᾿ ΘΙ ΠθΙὰ 
Ιδηρσθυθη στδιτηδ 80 }- οὐ γτη ] ΟΩΊΒΟΠΘη ΑΒοΒ εἶ ξ, ἀ6Υ ταῦ ΗΟΠΙΘΙ δῃ- 
δηρέ ππὰ Βο}] 1 οἰβί. ϑ8011ξ6 οὺ᾽ βαιηαὺ ἀθπὶ ΤΎυρβοη- Ἰῥαῦ 88 Ἠοτοαϊδῃ 
ϑέβδιῃση θη ὃ 5) 

ΑὐΒ6πμδῖοβ ΙΧ 391 Ε--- 898 Β Ὀιούοῦ οἰπο Ἰδηρθ Αὐβϑι δ ἀοσϑοίζυῃ 
----.-. 

1) αὶ. οὔθ ἀϊθ ἅδη] 16 ὴ0 ΤΠ ϊδέθ Ὀδ1 6]. Βώξ υπὰ Ὀ61 Οτου 8ὅ,16 Καρ- 
κίνος᾽ παρὰ τὸ κάρη κινεῖν συνεχῶς. Καρίς᾽ παρὰ τὸ σκαίρειν, σκαρίς τις οὖσα 

(μ8ο} οἰπδηάθτ). [16 Ὀθιάθῃ θα βργθομβοηᾶθῃ Ο]οββοη ἀθ68 Οὐδ μυση δἱμᾶὰ 8118 

δηᾶάογοῃ Ου6]] 6 οσσοι οσί. 

2) [τὴ Ουάΐϑη. ομὐβρυο δύ, γἹ]] 6 οἢῦ 818 ΟΙΠΘΥ δηάθσθῃ Εδβδαηρ ἀ68 ΟΥΟΏ, 
168, 40 Ἔγχελυς᾽ ὄνομα ἰχϑύος" παρὰ τὴν ἱλύν᾽ ἐνταῦϑα γὰρ λέγεται τὸν ἰχϑὺν 

ἔχεσθαι καὶ κρατεῖσθαι. ᾿Δριστοφάνης ἱππεῦσιν ((ο]χὺ Υ͂. 864---868). 
8) Βοπυΐζυαπρ ἀ68 ΤΥΎΡΒΟΩ ΔΌΟΝ ἱπῇ ϑϑΥΙΤΩΡΟΒΙΟῚ ἰδὺ 8) 810} ψΘΕΥΒΟΙΘΙἢ- 

Ἰοἢ υπὰ ἄυγχοὰ θβθη ΕἾ. 8 περὶ πνευμάτων γοΥρ]Π ἤθη τοϊῦ Απθοᾶ. Ῥαγ. ΠῚ 
144, 28 πορίομοτί. Υαὶ. οὐδ 61]. ᾿ἡμυγδάλη. 
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ἄροι ἀδα8 Ὑγοτὶ ταῶς, 6] 6 τὺ οἰποὰ ΤΥΥρΡΒοΙ- ΟἸϊαὺ Ὀορίππὺ παππᾶ 
ταϊὺ οἰποπὶ β΄ θ᾽ θυ κοβ- ΟἸἰαὺ (περὶ ᾿Ελληνισμοῦ) ΒοΒ]1Ἰοἴϑιέ. 48 ΤΥΥρΒου- 
ΟἸξαὺ βέδιησωὺ πιο δὰ8 ἀἴθβθιῃ βϑὶ δϑὺ ὑπᾶὰ :ϑὺ ὈΊΒΏΘΥ Ζὰ νοὶῦ δι8- 
σοάομηΐ πογάθη. Νίδη 1680 ΠῸΓ: »»νταὡς Βργθοβθῃ ἀ16 Αὐξκογε, βο Ὀ6- 
Βευρίοὺ ΤΊΥΡΒοΙ: ὑπὰ ἴῃ ἀ6Γ Τί, 7οὑχὺ 11οϑὺ Ἰηδῃ ἅ16 ὕοσβο (68 
Αὐιϑίόορβδμοθ ὑπὰ ἘΕἸΌΡΟΙΙ5 80 σοῦ ἷ): 68 ᾿ἰβὺ δῦ υμπηδρ!οἢ, ἀδίβ 
ΑὐΔΚΟΥ ἀπα ΙΟΠΟΥ 6116 [πη ογαβρΙ γα 0 σοῦ ἈΔθοπ πὰ πιἀογβύχοιὑθὺ 

ἀοὺ Ὀ6Ὶ ᾿ἸΏπ6η ΒΘΙΥΒοβθμάθῃ Απδίορίθ. "ἢ ἘΠΠΘ ψ Ύγ 1880 ΥΥ̓ ΔΒΥΒΟΒ ΘΙ ἢ- 
ἸΙΘΒΚοιῦ Βρυιοῦ ΤΟ] ἀδ δ γ, ἀδΒ ἀ16 Σ Βο θη Αὐμοηδῖοβ υπὰ ΤΥΥΡΒΟΣ 
βίθῃϑθηθ 6}10 Ἠογοαϊίδη 158ὲ, πο ίομοῦ ΘΓ ταῶς 5: ΠΟΥ ἴῃ ἀοΓ Κα- 

ϑόλου (Ομοῖγον. 1 284, 21 Η.) υπὰ [πὶ ἄθπῃ Ὀνοματικόν (Εἰ δέ. 
846, 14. Οδοιτοῦ. 1 288, 86), δ ΒΟ ΠΟ ἢ ΔΡΟΙ δ ἢ} πὰ ἀ6Υ 

᾿Δττικὴ προσῳδία πὰ ἴῃ ἄδη Συμπόσιον φοβρτοόομθη παῖ. 8)160 
Θυ6}10 ἀθβ Αὐμθῆδῖοβ διθίοέ ἀϊθβοὶρο Εἰὐγιλοϊοσια π|ι.6 Εὐγτηοὶ. 
τιον. 149, Ὁ (νου υπάθη ταὶ ΟΠμοῖσοῦ. 1 258, 21 Ν᾿, υπὰ 283, 86 ὈῚ18 
284, 22) Ταών πόϑεν; παρὰ τὸ τείνειν τὴν οὐράν᾽ τὸ γὰρ ξῷον 

ἐναβρυνόμενον τῷ ἑαυτοῦ κάλλει τοῖς ὁρῶσι τὴν οὐρὰν ἐξαπλοῦν 
ἀποδεικνύει. 6] ἢ6 ἀΌΣΟΣ Ἰγροπα οἷπο Μιξ6]4 6116 (ον ΕὌΥτα Π8 0} 
Ε]Ορ]08) τοῦ Ηογοάϊδη Ζυβδιητ ἢ ηρθη Κδηη, πα Ὀϊοίοθὺ ἔΘΥΠΟΥ 
ΥΟΥΒΘΙ 6116 Βοβρυθομυηρ ἀοΥ Θ᾽ 26] 65 Καβυβ, ζϑῆδὰ σὶθ ἀθὺ Αὃ- 

Βοβηϊδ ἄρον Ἔγχελυς, ἀθββοπ παρα 1Οἢ Ζὰ νϑυρ]θίομβοπ Ὀ1 6. ἘΜ 
Ιδὺ παὐτ 0} πιο ΒΙΟΠΘΥ, ΔΌΘΙ ΙΓ ἀοο ἢ ὙΔΒΥΒΟΒΘΙ ΜΠ], ἀδ.8. δ ἢ 
ΒΙ6Υ Ηογοαϊδηβ ΘΥΙΡΟΒῖοα Ὀαηαὐχὺ ἰβύ. 

[0 Βαῦθ ΠῸΣ δἰπῖρθ οδαγακίογιϑέιβομο ΕᾺ]16, 5: μοτθ ἀπά 80- 
ΒΙΘ ΠΟΙ δὴ ἈΠΒΙΟΠΘΥΘ, ΠΟΥΔαΒρΟρΥ θη, ὑτὰ Ζὰ ζοῖζθη, 16 Ηθτγο- 
ἄἀϊδηβ ὙΥΟΥΚ δηροίοσὶ τὰσ. 816 αὔγισοιῃ Εἰὐγτμο]ομίθη, τ] ἢ6 ἈΠ8 

1) 88 18ὺ ὈΟΒΗΔΗ͂Σ σθῆυσ. ΤΥΎΡΒΟΝ βαρὺ ἱῃ ἀοΥ αὐδβοημθηῃ Ῥχοβοάϊθ ἀνα- 

γινώσκομεν μὲν γὰρ ἐν ᾿Αλόπῃ Εὐριπίδου... ἐν δὲ Μηδείᾳ (ΕὟ. δ) υπὰ καὶ 
παρὰ Μενάνδρῳ ἀναγινώσκομεν (ΕἾ. 6), δ ὁ ΘΙ 6106 ΒΟΒΥΣ Ομ 6 Τυδάϊ οι 
Ὡἱο ῦ σνοσβδημᾶθη ὙΆΥ. 

2) Ψρὶ. ἀναγινώσκουσι μὲν --- ἀμήχανον δέ. Ῥοτὰ ΤΥΥΡΒΟΣ ρο ὄγθη ΠΥ 
ἀΐο ϑΥῦοτίθ ταὡς λέγουσιν ᾿Αϑηναῖοι τὴν τελευταίαν συλλαβὴν περισπῶντες καὶ 
δασύνοντες, Ὑ0 ΘΙΟΏΘῺ ἀδΥ σϑηζθ ὐχοιὺ δυβροθδησοη δύ (80 οιηρῆπαοί ΥἹΟἢ- 

ἔς δύο Επδίαϊῃ. 1271,12). Ὀροιμιροιηᾶ [8 ΚηδΡΗ͂ ϑοΙΘΌΚοΒ δὴ ἀϊθ οχίθ ἀθ8 
ΤΥΡΒοα θα ν]θ]] οι ἸΟΧῚ ΚΑ] βοθθη Ασὰ καὶ (ωταὥῶς᾽ παραλόγως οἱ ᾿“ττικοὶ 
{τὴν τελευταίαν. καὶ δασύψνουσι καὶ περισπῶσι.“ Ὠϊ6 Ηδυρίαμθ}]16 Κοππῦ υπὰ 
ΟΣ οι οεϊσί οἱπθ ΑὈ]ο ξυμ 468 οχίθβ σοὴ ταός, ψὶ6 ψἹῚ ἀϊ68 γοὰ ΗογοάΣδῃ 
ἢ ἀΟΥ Ταῦ σψ]ββθα (ΟΒοΙσοῦ. 1 284, 21). Π6Γ ΑἸρΥ δῇ ΤΥΥΡΒΟΣ 1δὺ Δ ΒΗ]1ΟῈ 

ΨΜ|ΙῸ 2. Β. περὲὸ μονήρους λέξεως 8δ, 1. ὰ ]ΘπἰΖ ἄρῃ Ηογχοάϊδη ἴῃ Ὀθπέθιῃ 

ὝΘΟἢ861 Ὀ4]4 ἀ16 Εοττα ταὡς Ὀ4]ὰ ταῶς Ζυβομγχοιοῦ (Ὀα]ἃ ιιο ἢ αἴθ Βοιμθσκαηρθα, 
Ὑ6]686 ΟΒΟΙγΟΌΟβΙτοα χορθη Ηθγοαϊδη τἱούθὺ, ἀσθβοῖὴ ζυνδὶβί), Ὀθιλοσκο 16}, 
ἀεῖβ Ηογοάΐϊδῃ 1 ἀονΡ Καθόλου υπμὰ ἄθδιῃ Ὀνοματικόν τὺ Ταῶς ἈΠΟΥΚΟΠΠΘΗ 

Κοπηΐθ. 
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ἄαταῦθ ὈΘῚ ΟΥΟΩ οὐδ] ίθῃ 581π4, οπηἰβίϑιησηθθ ἰθουσιθσομα ἀθῃ 
ΟΜ] β[6116} ἀΘΥ Θ᾽ πΖοίπθῃ ΑΡΒομηϊθ. οσδιβ σίηροα ἱμηθη δυο ἢ 
θυ οΙϑβομοί Βοπθυ αηρσθη, 6] 0} 6 516} οηρ τῷ ἀθη ϑομυ θη περὶ 
᾿“Ελληνισμοῦ πὰ ἄδῃ αὐ ]ο συ ϊϑομ θη 1 χ Κα, ττὶ0 ἄθιὰ ἀ685 Α6]1ὰ8 Ὠ)]10- 
ὨΥ̓́ΒΙᾺ8 ὈΟΥΏγοη, γ9]. ΕΠυβίαίη. 1251, 85 φησὶ γοῦν καὶ “4ἴλιος 4ιο- 
νύσιος ὅτι ἔγχελυς τὸ ἑνικόν, ἐγχέλεις δὲ τὸ πληϑυντικὸν καὶ ἐγχέ- 

λεῶν καὶ ἐγχέλεσιν. Ἡδγοαϊδη 8ὺ ὑη8 ἀδη 818 Βομαζου αὐ οἰ β ΒΟ ΘΓ 
ὝΥοΤΚΟ πὰ οΥΌσθιίοσ δὐ ]ο β βομ Υ Ὑ ΟΥΒΟ τ θη ρϑβι ομ οσί. 

ΕῪ ὍΣ ὍῺΠΒ 818 ΒΟΙΟΠΟΥ ΒΟΒΟῸΠ ἔγΠΟΥ ἀΌΓΟΙ δἰ Κυγζθβ Εἰχοοσρύ, 
ἀθῃ Ῥ]θίαιτοβ, Ὀοκδηπὺ. ΑὈρΟΒρσυόομθη τυγὰθ 68 1ῃπ| γοὴ [ΘΠΓΒ 
(Ηογοά. ἐγία βδογρία Ὁ. 421) δὺ8 ἀθπὶ οἰθθῃὴ ατυπᾶθ, ἀδίβ ΗἩθσοάϊδη 
Καὶ Αὐῤ]οῖβὲ ρθύγθβθη 5611), πα ποαθγάϊηρϑ σορ ἴωθορ. Ομ (ΒΕ ΒΘΙΠ. 
Μυβ. 48, 405), ἀοΥ Βιησυζάρίο, ἀδίβ ἀ6Υὺ Αὐὐοϊβυηυβ πὶ Ῥουβϑο0 
Θηὐβίαπαθηῃ 861] ὑπὰ ἀδίβ 416 αὐ οι βύ ϑομοθα βομυ θη ἀοΥ Καὶ βογζοὶῦ 
ὙΟΥΖΟΒΥΘΙ86 1π| ΕἾ ΟΟΥ ὐβιητ]πρθηὴ πα ΑΥθοιύθῃ ἀοΓ Ῥογμδ- 
ἸΏΘΏΘΥ δυροίαίβί βοίθῃ. Ἐπ 1ϑὺ ἀδσ ζυγοιϊΐθ 71.611] ἀ168ο᾽ Βομδυρίυῃρ, 
οῦθῃ ἄθῃ 10} ὨΙΟΥ Βοάθμκθη δΌΒΒΡυΘ ἤθη τηδοιύθ. ἢ [ΙΟἢ ρἼδαθο, 
ἀδίβ Ἃ6Υ ορθηβαὺζ ἀ6Υ Ὀϑιάθῃ ϑῬοΒα] 6 ἀδιη8]8 ᾿ϑηρϑὺ σου] ρθη 
ὝΑΥ ὑπα ἀδίβ ἀ16 βρᾶϊογο Καϊβουζοιὺ 4160 Μἄμῃποσ, θ]οἢθ 8418 ΘΏ6]]ΘῈ 
ἀ.8 ᾿Ελληνιόσμός οἷπθ Ὀοβεϊχηχηΐθ Αὔϑδ}} δὐίβοηοὺ ῬΥΟΒΒΙΚΟΥ υπὰ 
Βιοδίου οβίβἑθ θα πὰ Ὀ6ὶ ἀ1θ8θη ΘΌΘ]] 6 ὙΠΟ Δρομβθη, τγγ8 8}}- 

ζοιλθη ρορυδυοῦ ὑπ ΠΟΙ ΖΌΔΏΤΩΘη, Μγ)ὰ8 Ὑ0ὴ θη ἘΠ] ΏΖΘΙΠΘη 808 
ΝΟ] βϑιρκοὶὶ Οὐδὺ ἀπίοσ ἄθῃ Ζτδπρ 468 Μοίγῃμηβ οὐθὺ Ζὰ ρᾶγζο- 
ἀἸβοβοιη Ζνθοῖ ΖΘ] ΆΒ8θὴ πα πο ὩϑομΖαδῃταθη 8οὶ δ), ταἱῦ γο ]βύθση 
Βϑομὺ 818 Βογίβοίζου ἀθσ μοϊβέϊζθη ΕἸοβέπηρ ἀ65 ΑὐἹβίασο, πιοαῦ 468 
Κυαΐδθβ θιηρίαπα. [ὴ88 ζϑιψὺ ζυχὰ 7611] Βαβοι 410 ῬΟΪ]ΘΙλΙΚ ἀ65 ϑοχίυβ 
ΕπΩΡΙΤΊοῦΒ, ἄθιηὰ 8116 ὐδισηδοῦ ΒΟ] ΘΟ μη Αὐἰοϊβίθῃ πὰ Αμδ- 
Ἰογιβίθῃ β᾽πᾶ;: α16 Οἴθρτοσ ἀδγ γραμματικοί Βἰπα ἀ16 Ὑογίγοῦοσ ἀοὺ 

συνήϑεια πα ἀνομαλία. ὍὮϊ6 γραμματικοί βαρθὴῆ ,,,Χ8 ριοθὺ γοῦ- 

ΒΟΒΙΘάΘπ6 συνήϑειαι, ἸΔΚΟΠΊΒΟΠΘ ὑπαὶ αὐξιβοηθ, ὑπα 1 αἸΘΒΟΥ ὙΓΙΘΑΘΥ 

αὐ - αὐθϑοῃθ ὑἀπὰ πθὰ - αὐθβομθ: 81165 Κϑδὴπ τηδη πιο ἐΟ]ζθη; 6116 

1) ΤΘῆγθ ρᾷ ἀδῦθρι ζὰ, ἀβίβ ἴῃ ἀθιῃβο] ΘᾺ... ΘΙ 68 ΟὗοΥ ἀ88 δηᾶάθσχο" δυΐ 

Ἠοτοάϊδη τυ] οΚρθῆθη Κδηηθ, ὩΣ 818 ὐδη2θ8 861 ἀδ8 ϑοβυι πο θη ροδίδ! ]οβ. 
68 1ϑὺῦ 68 πιοδῦ ἸΩΘῺΥ 818 ἀ88 σοξοϊοχίο  οσκ ἀθ8 ῬΏσΥΎμΟΠοΒβ. Ὠογ Το] θη σὺ 
ΜΊΘΟΣ ἰῃ ἄρῃ Εἰχοθσρύθη ἄρον ἀ16 ΤΊθσϑίϊτωσηθη, Ὑ6 1006 δ ΘηἿ8}}8 ΕἸ θα ἀΟΥ 
ἀκυρολογία οἂδΥ 468 ᾿Ελληνισμός ὈΘμδηά6]η. 8ὅο0. ἔδίβὺ ἄδθηπι δὺο} Οὐ ἀδ8 
ὍΟΥΚ τἹΟΒΟΘΘΥ 818 δἰ ΘΙ. 6} πᾶ 818 ΘΙ ΒΟ ]Π100}68 ὍΟΥΚ τοδομίθ 10} 68 ΕἿΣ 

Ἠοχοάϊδῃ ἴῃ ΑΠΒρσυ ἢ ΠΘΏΤΩΘΗ. 
9) θεαῖβ 1οἢ θΘΣΆ1] ΠΣ σοῃ ἄθιῃ στϑιιτηδ βοῃθη, πιοδὺ ἄθχῃ τηθὑου ΒΟ 6. 

Αὐλοϊθτηυϑ τϑᾶθ, 18ϑὺ 86] βύνογβί 16}. 

8) Μδηῃ νυχῖ]. 2. Β. Ηεγοᾶ. Π 9, 10 1.. ταῦ Βοιμοσκυηρθη ἅἀθ8 ῬΒΓΥΠΙΟΒΟΒ 
ψ|6 τῷ δ᾽ ἠναγκασμένῳ οὐ γρηστέον. 
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τ [8 ΠΘΟἢ Ὀοβυϊχτηχηΐθιη ΡΥΠΖῚΡ 8185 ἄχρως ἑλληνίζοι 
ὉΠ π8δοὸ ἄθτῃ (ἰθβι ὐθραμκὺ ἋΟΥ ΑΠδ]ορίθ δυβρθῦ. 
Ξο Ἰοῆγθῃ ἀϊθ γραμματικοί 80 }]ΘΟὨ ΒΒ], αδίβΒ τηδη ἀρτ 
πανάριον, σταμνίον, πἰολὺ ἀμίδιον πὰ ἴγδις, πιοδὲ 

απ ϑβοχίυβ ὙΓ ΠΠΘἢ ὙΟΥ, 816 μϑῤίοη πιο ἀ848 ἢ 
Απμδ]οριβίθῃ σὰ ΕΒ]Θη πα σὰ ὈΘΖΘΙΒηθη, υπα ψοπαοὺ 
δἸΐοῃ Αὐρυχηθηΐθ ἀ6γ Κυγαίοίθοσ. 6. ΟὙΘΙατ ΚΟΥ 
Τα Βα ἀογίβ ΚΆΠΏ ΠῸΥ ἀ65881}0 ἀ16 σονδιίρο ΚΠ] πρ;, 
ΑΥ̓ΡῸΓ 8116 Υ δηάθσγθῃ (ἀθ]σίθῃ οἱ πητησηῦ, Ὀδμδαρίθῃ, 
ΤΘὮΤΘ σὸὰπ ἄἀθὴθ πϑῆχου ᾿Ελληνισμός --- Ὀ ἴῃ ἀ6ΓΥ ὅ΄οἘ. 
Βάυηρ ΟΟΥ ΒΌΤΤΠΘη Μ|16 ἴῃ ἀ6γ οΥγ8}] --- νου! τα 
ΦυγοΙΘ ΦΔμγμυπαογὺ ἢ. ΟἾγ. μαὺ ΒΙΘΥΠ, Μ6Ὺ 1 81|1|6ὴ ἘΓαΟΡ ΓΑΡΈΙ, 

ποθ θβοπμΔΕ Νοαθθ σοογδομῦ, ΒΟΠαΘΥ ΠῸΥ ἰογύρθὈ!]θῦ, γᾶ ἴῃ 
ἀογ Ζοι:ὐ ἀ65 Οἶδαὺ ὑπὰ Αυρυβίυβ ρϑβομαἕθη 8. 

πὴ αταμάθ βορδγ βόῆοῃ ἔγἅμοσυ. [Ι͂ἢ 716 π6 ϑέθ] προ 5᾽πα ἀϊθ 
ατδιμτηδίκου ἴθ ῬΟΓΩΆΠΙΟΣ τ]6ὸ ἴθ Α]Θχϑηατα ἔτ ἀχϑιἐϊρ ἀΌ ΤΟΝ α10- 
ΒΘ] θη ΡΟ] ΠἸΒΟμθη ἀπα Βοοίϑ]θη Ὑ Υμ ] ὑΠ1886. Ιποιηρθαγϑησὺ τγότάθῃ. 
16 ΚΝ αυ ὔθη ἀ68 ΑὙἹΒίορ απ 68 νοῦ Βγζϑηζ περὶ τῶν ὑποπτευομένων 

μὴ εἰρῆσϑαι τοῖς παλαιοῖς πὰ περὶ καινοτέρων λέξεων 5.54 Ἰῃ ΔΕΓ 

στϑυατη δ βομβοη 11ὐξογαῦασ αἀ16 ουβύθῃ Β6]θρθ ἐΥ 416 Εἰχιβϑύθῃ ΘΙ ΠΟΥ 
Κυπβέβρυδομβ πϑῦθῃ ἄθν 701Κ8- ἀπά Κη] Ίθργαοῃθ πα Ζϑῖζθη, 280} 
ὙΘ]Ο ΠΟΥ ΕΙοΒίθηρ ἀ16 Αὐδοὶῦ ἀοΥ ΟὙΔΙΩτ αὐ ΚΟΥ ρἼηρ. [9 8.8 οἷῃ δῃ- 
ἄρτον Πιϑ]οκὺ 415 ἀοὺ δὐδίβοῃθ ἀδθοὶ ἀδβ,, Η 6] 6} ΊΒο }θ’ 468 (ὙδὈ}] ἀθέθπ 
ψγογάθῃ Κοπηΐθ, Ὑγ87 β8}2 ὑπάθηκθαγ. ἈΠ ιηβ6 ] θη ΟΥ̓ ΠάΖυγθοῖκ ἀἸθπθὴ 
ἅ1ϊ6 υϑυβοβίθάθμθῃ Κἰθίπθη 58 θη ΟΥΌΡΡΟΠ ἋΟΥ 16 ΧΙ ΚΑ] Ἰβοῆθῃ 

ὝγεγΚο. Βοοθδομβίυηρθη τῖθ 16 Ὥδθοσ. ἀθὰ θαι σὸμ Ὅμαιμος 
Ὠαὐίθῃ ἀυσομδὺβ πιομὺ οϑὺ ΠΏ 818 οἷῃ δασχίαιβοπα βρᾶϊογ [ὮΓ 

1) ΜΙ Το] τὶ ἄθν ἀθ8 ΟἸδυᾶίαβ Ὀιάγταυβ περὶ τῶν ἡμαρτημένων παρὰ 

τὴν ἀναλογίαν Θουκυδίδῃ γρ]. τ. Β. ϑοχίυβ 98 βλέπομεν... .. τοὺς γραμματι- 
κοὺς ϑέλοντας ἕκαστον τῶν μέγα δυνηϑέντων ἐν εὐφραδείᾳ καὶ ᾿Ἑλληνισμῷ πα- 

λαιῶν, καϑάπερ Θουκυδίδην Πλάτωνα Δημοσϑένην. ὡς βάρβαρον ἐλέγχειν. Ὑὶ. 

βαχίυβ ὅ9: 16 Οτδιατηδυκοῦ Ἰθβθη ἀϊθ6 στοίβθῃ β΄ Β τ  Ἴϑί6 116 Υ πὰ ἔγαροια τίνα 
τε δεόντως καὶ ἀκολούϑως ταῖς διαλέχτοις εἴρηται καὶ τένα παρέφϑαρται, γῃὶ. 

Δημήτριος ὁ πύκτης ἐν τῷ παρὰ τὴν διάλεκτον (Εὐγτηο]. αυᾶ. 400, 32), Τλάγτιοθ 

περὶ διεφϑορυίας λέξεως ἃ. ἃ. (αὶ. ὕαττο: Γιαϊὐίαδ εἐδί ἱποοττιρίε Ἰοφνοναὶ 

οὐϑβεγυαίϊο βεοιπάμηι Ἐοπιαπαηι ἰϊησιαηι.) 
9) ἴπ ΘΟ θα Κγοίβθη ἰθσῦθου σϑμδηαοὶὺ πυτᾶθ, ζοὶ σὺ, θπ ΘΓ 8060} ἴῃ 

ον ΕΙΣ Ι ἔγαρθ δηᾶάθσβ δηὐβομοίοὺ, ῬΈΣΥΟΒοΒ 166 υπᾶὰ 400 [.. 
8) Τὴν ἐπὶ ποιητῶν ἐξηγήσει καὶ διορθώσει τῆς Ἑλληνικῆς λέξεως καϑη- 

μένην τέχνην ῬΒοῦ. ΒΙΌ]. 389 Α 81 808 Δ]ογ 60}.6}]16δ. Μϑη σϑυρΊθῖο 6 ἀθῃ βἐο ζθῃ 
ΕΣσδηρ ἀοσ ΘὈΘη 8118. αὰ8 8] θη Ὁ 6]]6η οὐ] αΐθη ϑοθσ περὶ σολοικισμοῦ 

Τ1μοχ. Υἱπᾶοῦ. 3. 394 οἄογ ἀθβ Ῥο]]υχ. ὕδον ἀθῃ ἀποτίχβ ρ!ομθη Ηοσδταυ ἀεὶ 
Οτϑτασηδίκου ΕἸαρὲ ᾿π ΒΜ] οῖα Οο δ  ΘμΖυ δι θμϑὴν ϑοχῦαβ ΕἸΤΩΡΊΥΊΟῸΒ 91. 
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ἀθῃ Καιβοῦ γτὸὰπ ΒΥΖΔηΖ ρῥγακύβομο Βοαθαΐαηρ,): 516 ὈΘΥΆΒΘΩ 11 

γγ ϑϑη ]Πθθη δ ἀοΥ Βϑορδομβίμμηρ ἋΟΥ δἱΐθῃ ᾿κψτϑίς. Ιοὰ στ οβ 
ὨΙΟΙὐ, Μ|ιΑΟΑΕ ΙΔ} ὈΘΤΘΙΒΘη {01}, ἀδίβ Κγαΐθθ 416 βρϑίοση Αἰὐοϊβύίθη 
ΤΑΘὮΓ 818 ΑΥὐἹβίορῃδη68 γοὴ ΒΥΖΆΠΖ ὈΘΘΙμΠαίβὺ μαὺ: 416 ΕὙαρταθηΐο 
ἸΘΈΤΘΙ 68 π]ο δύ. 

Αὐϑ ἀογ βρᾶξοσθῃ Ζοιὺ βπα δου οη περὶ ᾿Ελληνισμοῦ, ταῖῦ 
Οὐδ οὔπθ ἄθῃ ουκιβσθηάθῃ Ζυβαίς ἤτοι περὶ ὀρϑοεπίας γοῃ ἄθῃ 
τηδὶβίθρῃ Ηδαρύνογίσοίθση ἋἀὉΥ δ᾽ Χμ ἀγ 180Ο 6 ϑσομ]θ Ὀοζαουρὺ, 
οἷῃθ Τμαίββομθ, ἀΪ6 βᾺΓ ποῦ βομδυ ρσαπὰς Ὀοίοηΐξ σπογάθη Κϑηη. 
ὙΥῖιν παϊδίθη ρϑτη, τ͵Ὸὸ ἀ16 ΕΠΠΖΘΙΠθη ἀ16 κανόνες αἴθβοῦ Κυμπδί- 
ΒΡΓΔΟΒΘ ροίαπαθηῃ ΠδΌΘη, Κόῃμθη ΔΌΘΓ ΠῸΣ ὙΘΏΙΡΟΒ ογταίθῃ. [οἢ 

Ὀγδῦσμθ ΠΥ 85 Θ᾽ η1068 ΒΟΚδηπίθ Ζὰ ΘΥΠΠΘΙῚ πα ἸΚὰγΖ6 ΖιϑῆΖο 
ΖᾺ ἸηΔΟΏ ΘΗ. 

Ὅϊ6 φῬβθῦσο - Βουοαϊδηθῖίβομθ Θοατ ὍΡΟΥ ἀθη ϑο] οἰ βυηοθ ριϑθύ 
818 οὐβία Απύπνογί δυΐῇ ἀ16 Εγαρθ, ψΟση ἀοΥ Ἠδ]]Θηΐβτηυθ Ὀοβίθμὺ 
(1ἰοχ. Ψίμάορ. 8511, 5) ἔνιοι μὲν λέγουσιν Ἑλληνισμὸν εἶναι τὸν 
Ποιητήν. ι6 ΕγΚΙάγαπρ 405 σοη Ναυοῖς πιο σογβίδπἀθηθη ϑαΐζοβ 

Ῥἱοὐοὺ ϑοχίυβ Εἰταρίτίουβ 202 Ε Αὐἰβίασγοῃβ ϑομ]ου Ῥιηδασίοι Ἰθμσίθ: 
ἀναλογία ὁμολογουμένως ἐκ τῆς συνηϑείας δρμᾶται" ἐστὶ γὰρ ὁμοίου 

τε καὶ ἀνομοίου ϑεωρία, τὸ δὲ ὅμοιον καὶ ἀνόμοιον ἐκ τῆς δεδοχι- 
μασμένης λαμβάνεται συνηϑείας. δεδοκιμασμένη δὲ καὶ ἀρχαιοτάτη 
ἐστὶν ἡ Ὁμήρου ποίησις" ποίημα γὰρ οὐδὲν πρεσβύτερον ἧκεν εἰς 
ἡμᾶς τῆς ἐκείνου ποιήσεως. διαλεξόμεθα ἄρα τῇ Ὁμήρου παρα- 
κολουϑοῦντες συνηθείᾳ. ἘΠ 5:πΠ4 Ἃ16 ΡγΑΚΟΒΟΒοη Κοηβθαῦθηζθη πὰ 

Ζυτῃ 161} ΨΚ, ΥΒ ΔΘ ἀοΓ ΖΎΘΟΚ δΥΙβέδυο μΘΊΒομου Ἠοιμοσ κυ κΚ. Μδῃ 
γΟΥ ΘΟ ἢ6 πὰπ ΤΎΥΡΒΟΠΒ ΕὙδρτηθηΐο περὶ ᾿Ἑλληνισμοῦ: ἀογ ΤὐηΐίοΥ- 
Βομ1ο ἃ Ζυβοβθη δίσκος πὰ σόλος (ΕἾ. 1 τε 106 615.) ᾿1ϑὺ δὺβ 
ἨοιΟΥ Π80 8 Ατϊβίασοβ Βρορδομβίαμροη ἐδϑύμοβίθ]ῦ, ἀογ Τὐπέθυβοβι θα 
ΦΙΒΟΒΘη χλαῖνα υπα γλανίς (ΕἾ. 2 -ξῷΕ 106 Ὑ,) νἱγτὰ δὺ8 Χοϑῃο- 

ῬΒοη (Ὁ) Ὀοϊορὺ; βοῖη ΟθΥϑ ἢ 5011] ἀθὰ ἨΟΙΊΘΥΒ Θη βρυθ θη, ἈΌΘΥ 
16 Βοοθδοβίυαμρ ἰϑὺ πιοιῦὺ γσορ ἨΟΙΠΟΥ δυβρορδηρθη πα ρϑίβὺ Ὀ6ὶ 
τη ΠῸΓ δ σγθηὶρ ϑ 6116; 68 ἔοϊὶσὺ (ΕὟ. 8) δἷπθ σϑίῃ αὐδ᾽οἰβύβομθ Β6- 
το Κυηρ ΡΟΣ Ζήμητερ απὰ Ζάματερ πὰ αἴ6 σοῃ ἄθῃ βρᾶξοσγθῃ Αὐ{)- 

οἰβύίθῃ ἔ ῬΘΥΠΟΙΏΤΏ6Π6, 16 ἀ6 8118. 4180 τοὺ ϑ.6 116 δὰ8 δὐθβοιθη οΒτ - 
Βίθ ] τη Ὀορτίπαορίς βομοιασπρ' σοπ ψάλλιον υπα ψέλλιον (ΒῪ. 4 --Ξ 108). 
ὕπΐίοσ ἈΒΗ]ΠΟἤθιη θϑι οὐ θραπκὺ βομθίπθη Θ᾽ 26 1η6 76110 465 Ττακίαῦοβ 

περὶ ἀκυρολογίας (Ἰμοχ. γΙπά. 5. 813) οηὐνοτέθῃ. Μϑδῃ συϑυρθοῃ6 
ΒοιλΟΥ ΚΙΏρΡΘη, {0 416 ἅδον γῆμαι υπα γήμασϑαι υπᾶὰ ἄδῃ Βίσγθηρθη 

ῬΑΓΑ]]ΘΠΙΒΤηῸ8 ἀΟΥ ΟἸΐαίθ δὰὺβ ΗΟΠΊΟΥ ἀπα ΑἸΒΟΏΎ]ΟΒ, οὐογ 6]. ὑπά- 

1) 7]. Απθοά. Οχ. ΠΙ 198 (τοὺ Βυγζαμὺ. Ζοι βοῦν. 1898 5. 1). 
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ΤηΓ8 ὩΔΟῺ Ὀοϑὑχητηΐθμι ΡΥΪΏΖῚΡ 8418 ἄκρως ἑλληνίξουσα δυβρονθμ ὁ 
ὉΠ πὸ ἄθῃ (ἰθϑιομἰθρυπκὺ ἀθγ Απαϊορὶθ δυβρθθι]ἀθῦ ποσάθῃ. 1) 
δο ΙΘἤσθῃ 16 γραμματικοί ΒοΒΙΘΟΒ ΒΙη, ἀδίΒ τηδῃ ἀρτοφόριον, πολέ 

πανάριον, σταμνίον, πιομὺ ἀμίδιον ἀπᾶα ἴγδις, πΙομὺ ϑυεία 886), 

απ βοχίαϑ τΙΓΗ ΠΠΘἢ ΥΟΥ, 816 πᾶ θη πιο ἀ4848 Βθομύ, 51:6} αἷς 
Αμδ]οριβύθη χὰ ΕΒ]Θὴ πα σὰ ὈοΖθίομηθη, ὑπ ψγοπαθὺ ζορθη 816 616 
αἰίθῃη Αγὐωυτηθπΐθ Ἃ6γΓ Κυγαύθίθοσ. δ γ. ΟὙδτητηδῦ κοῦ ἀ685 Ζυγθ ἔθη 
δ Βγβυπάογίβ Κϑηη ΠῸΓ ἀ68}8}0 α16 ρονγα! ἐρο δ θ]αηρ, 416 ΘΓ ΖΌΠ 
ΑΥ̓ΡῸΓ 8116 Υ δῃάθσθῃ (ὑθ]θσίθη οἱ ππϊτησαῦ, Ὀθμδυρίθη, Ὅ7611 Θ΄ ἀ16 
1Θὴγθ σοῦ ἄθὴ ψϑῆσοη Ἑλληνισμός ---Ἡ ἴῃ ἀδΓ ομγοι θαηρ τπάᾶ 
ΒΠάσηρ, ἀΟΥ ΕὈΥΤΩΘῚ 76 ἴῃ ἀθγ οσ ν8}] --- γοσκὔπαοι. 5) ) 88 
ΖΤοῖΐα «ΔΕγμυαπάογὺ ἢ. ΟἾγ. Βαὺ ΒΊΟΥ Π, Μ6 1ῃ 81|16ὴ Ηδαρ γαροῃ, 
ΠΙΟμΐβ βοὴ Νοαθ8 ρορσδοῦ, ΒΟΠ θυ ΠῸΤ ἔογίμθ!]οῦ, τγὰ8 ἴῃ 
ἀογ Ζοιὐ 465 Οἶβασ πα Αὐυρυβίαϑ σοβομδθη ἰβύ. 

ἴω ἀταμάθ βορὰ βόμοῃ ἔγάμοσυ. [Ι͂ἢ Ἰδθὴθ ϑίβι]πρ βἰπὰ ἀϊθ 
ατδιιτηδέ κοῦ ἴῃ Ῥουρδιηοη Μ|6 ἴῃ ΑἸοχαπᾶγὶα ἔγ ἢΖοιθρ ἀατοι ἀϊθ- 
ΒΘ] ΌΘἢ ΡΟ] ΙΒΟ θη. πα ΒΟΟΙ ΔΙ Θη Ὑ οΥ ΒΔ] Π1586. ΒΙποΙηροαγϑηρσὺ σγοσαθῃ. 

Πι16 δου θη ἀ68 ΑὙἹδίορδπθθ γοὸῃ ΒυζΖδϑῃζ περὶ τῶν ὑποπτευομένων 
μὴ εἰρῆσϑαι τοῖς παλαιοῖς υπᾶ περὶ καινοτέρων λέξεων Β᾽πα 1 ΟΟΥ 

στατητηδίβομοη [ὐογαίυσ ἀ16 ουβίθῃ Βϑὶορα ΝΥ ἀ16 ΕἸχιβϑύθῃχ ΘΙ ΠΟΥ 
Κυμδίθρυδομθ πθῦθῃ ον ὕο01Κ8- ἀπὰ ΚδηΖ]θΊβρτδομθ ἀπα Ζοίρθη, ΠΟ ἢ 

ΓΘ ΙΟΒΟΥ ΕΠοΒύαπρ 416 Αὐθοὶῦ ἀθὺ Ογδιητηδέκοσ ροίηρ. 8.8 6] 8ῃ- 
ἄρτον Πιϑ]οκὺ 8415 ἀΟΥ αὐθβομθ ἀδθ61 485. Η6]] 6}: Βομθ ἀθ8 (ὐθ Ὁ] ἀθίθῃ 

γνγογάθῃ Κοηπίθ, γγ8 7 ρζ8η2 Ὁπάθηκραγ. Πϑιηβο θη Οὐ Πἀζυγθο ἀΙΘΏΘῚ 
αἀἰϊθ γϑυβοβιθάθηθη Κίθιπθη 880 Πσμθη ΟὙΌΡΡΟη ἋΟΥ ΙἸΘΧΙ ΚΑΙ ΒΟΠ ΘΗ 

ΥγογΚο. Ββορθδομίυηροῃ σπὶθ 416 ἄδρου ἀθῃ Οθργδαοῃ σορ Ὅμαιμος 

Βαΐίθῃ ἀυσομαὰβ πὶορὺ οὐϑὺ ΠΊΘΩΥ 8418 οἱη δασχίδυβομα βρᾶϊου ΕἿΓ 

1) Μ|ιὺ Τιῦθ]η ψῖθ ἄθν ἀθβ ΟἸδυάϊυβ Ὠιάγτιβ περὶ τῶν ἡμαρτημένων παρὰ 

τὴν ἀναλογίαν Θουκυδίδῃ γα]. 2. Β. ϑοχίυπβ 98 βλέπομεν... .. τοὺς γραμματι- 
κοὺς ϑέλοντας ἕκαστον τῶν μέγα δυνηϑέντων ἐν εὐφραδείᾳα καὶ ᾿Ἑλληνισμῷ πα- 
λαιῶν͵ καϑάπερ Θουκυδίδην Πλάτωνα Δημοσθένην. ὡς βάρβαρον ἐλέγχειν. αὶ]. 

ϑοχίαβ ὅ9: 10 Οτδιατηδυ κου Ἰθ8θὰ ἀἷθ στοίβοῃ βου ἰβίθ] 8 πὰ ἔγαροη τίνα 

τε δεόντως καὶ ἀκολούϑως ταῖς διαλέχτοις εἴρηται καὶ τίνα παρέφϑαρται, νρὶ. 

Δημήτριος ὁ πύκτης ἐν τῷ παρὰ τὴν διάλεκτον (Εὐγτοο!]. αυὰ. 400, 22), Ὠιάγταοβ 

περὶ διεφϑορυίας λέξεως ἃ. ἃ. (εη]. ὕαττο: Ζιαϊὐίαδ εδὶ ἱποογτρίε Ἰοχμοναὶ 

οὐδβετυαίίο βεοιπάμηι Ἐοπιαπαηι ἰϊησιιαηι.) 
2) ἴῃ ψ ἤθη Κυθίθβθη δἰ θυ ο᾽ ροβαπαοὶὺ πυτάρ, Ζοὶσί, ΘΩΠπ ΘΓ ΔΘ ἢ ἴπ 

ον ΕἸΠΖΟ] ἔγαρα ἃπᾶθσβ θηϊβομοιἀϑὺ, ῬΟσυπίομοβ 166 υπὰ 400 ἴ,. 
8) Τὴν ἐπὶ ποιητῶν ἐξηγήσει καὶ διορϑώσει τῆς ᾿Ελληνικῆς λέξεως καϑη- 

μένην τέχνην ῬΒοῦ. ΒΙΌ]. 389 Α 81 δὺβ Α]ΐογ 906}16δ. Μϑῃ ὙϑυρΊθ: 6 ἄθῃ βίο ζθῃ 
ΕΣσϑδὴρ ἀοσ ΘὈΘη 4118 αὰ8 δ] θη Ου6]]6ὰ οηὐ]οΐθη ϑβοτ περὶ σολοικισμοῦ 

Τ,οχ. Ὑιμαοῦ. 3. 394 οὐδ ἀθβ Ῥο]]υχ. ὕεσ ἄθῃ υποσίγβ !ομθη Ἠοοβηηυΐ δε 

Οτϑτωσαῦκου Κἰασὺ ἴῃ ΒΗ] Ομθχη Οοἀδη σα βαμμθμϑὴν ϑοχίαβ Ετορ σου 97. 
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ἄθῃ Καῖβοὺ γὺὴ ΒΥΖΆΗΖ ῥγδκύμβομβθ Βοάθυξαηρ᾽): 816 ὈΘΥΆΠΘη. [1 
γγοβθ  ΠἸομθὴ δὰΐ ἀοΥ Βϑορβδοβίαμῃρ Ἃ6ΥΓ αἰΐθη ᾿3Ζτϑίς.υ [Ὁ πο} 85 
ποῦ, ψι6 ἸΏ8 ὈΘΥΤΘΙΒΘη Μ1], ἀδίβ Κγαΐθθ ἀ16 βρᾶϊοσθμ Αὐ{ιοιβίθῃ 
ΤΩΘὮΓ 818 ΑΥΙΒίορμδμοθ γῸὺη ΒΥΖΘΔηΖ ὈθοΙ ῆυίδί μαὺ, αἷθ ΕὙαρτηθηΐθ 
ἸΘΕΥΘΗ 685. ποδί. 

Αὐϑ ἀδγὺ βρᾶξοσθῃ Ζοιὺ βἰπα βου θη περὶ ᾿Ελληνισμοῦ, ταῖῦ 
ΟὝΘΥ ΟἾπθ ἄθὴ οὐκιβγθηαάθα Ζυβαΐζ ἤτοι περὶ ὀρϑοεπίας γοὰ ἀθῃ 
χπϑϑίθῃ Ηδυρύνγογίχοίοση ἀ6ΥΓ ΔΙΘΧδΠαἀγ 1ΒΟ θη ΒΟΒα]6 Ὀοζουρί, 
οἷπθ Τμαίβδομθ, αἴθ ῥρ'ῈΥ πιομῦ βομδγῇ ρσοθὺρ Ὀοίοηὺ σογάθῃ Κβηη. 
Ιν πὔβίθη ζοσῃ, πὸ αἀ16 ΕἸΠΠΖΘΙΠΘα 616 κανόνες αἸΘΒοΥ Κυπβί- 
ΒΡΥΔΟΒΘ ψοίαπαθῃ ὨΔΌΘη, Κὔμηπθη ΔΡΟΙ ΠῸΣ ὙΘΩΪρΟΒ δυγαίθῃ. [δὴ 
ὈγαῦΘΠΘ ΠῸΓ 85 ΘΙΠΙ9Ὸ8Β Βοκδηπίθ Ζὰ δ ΠΟΙ πα ΚυτΖα Ζυδβᾶϊζθ 
2 ἸΩΔΟΠΘΗ. 

Ὀ΄16 ῥβθαᾷο - βϑυοαϊδηθίβομθ ΟΜ ΌΘΥ ἀθπ ϑ'ο]ο  ΚἸβταοβ ρὶθοὺ 
8418 οὐβία Δηϊνοτέ δὰ 410 ΕἾαρθ, σΟΣη αἀοΥΓ Ηβ]]θηϊβηηαβ Ὀοβίθὺ 
([χ. ὙίμαοΡ. 811, ὅ) ἔνιοι μὲν λέγουσιν ᾿Ἑλληνισμὸν εἶναι τὸν 
Ποιητήν. Ὠϊ6 ΕγΕΙάσαηρ 468. νσοὰ Ναυοῖκ πιο γουβίδμάθηθῃ ϑαῦζθβ 
διοίοὺ ϑοχίαϑ Εἰτηριτιοιβ 202 Ε΄, Αὐἱδίασοϑ οι ]ον ῬΙΠάδγοη Ἰθηγίθ: 

ἀναλογία ὁμολογουμένως ἐκ τῆς συνηϑείας δρμᾶται" ἐστὶ γὰρ ὁμοίου 

τε καὶ ἀνομοίου ϑεωρία. τὸ δὲ ὅμοιον καὶ ἀνόμοιον ἐκ τῆς δεδοχι- 
μασμένης λαμβάνεται συνηϑείας. δεδοκιμασμένη δὲ καὶ ἀρχαιοτάτη 
ἐστὶν ἡ Ὁμήρου ποίησις" ποίημα γὰρ οὐδὲν πρεσβύτερον ἧκεν εἰς 
ἡμᾶς τῆς ἐκείνου ποιήσεως. διαλεξόμεθα ἄρα τῇ Ὁμήρου παρα- 
κολουϑοῦντες συνηϑείᾳ. ἘΠ 5'πα 416 ΡῬτακύβομοη Κομβοαῦθηζθη πὰ 
ζατα 7161] σΟΥΠΒ δύο ἀοΥ ΖτΘΟΚ δυϊϑίδυο ΘΙ Βομοσ Ηοσπμ τς. Μδῃ 
γΟΥΙ ΘΙ σμ6 πὰρ ΤΥΎΥΡΒΟΩΒ ΒΎαρτηθηΐο περὶ Ἑλληνισμοῦ: ἀοὴ ὕ0πῴοτ- 

ΒΟΒΙ64 ΖΥΊΒΟΒΘὴ δίσκος πα σόλος (ΕἾ. 1 τα 105 818.) ἰδὲ δὺβ 
Ἠοιμοῦ ῃ80 8} Αὐϊδίασοῃβ Βϑορδοβέυηρθη ἔεβυμοϑίθῦ, ἀθὺ Τη ουβομ θα 
ΦΙΊΒΟΒΘη χλαῖνα πα γλανίς (ΕἾ. 2 -Ξ 106 ,)) νιγτὰ δὺβ8 Χοϑηῃο- 

ῬΒομ (Ὁ) Ὀοϊοσῦ; βοὶη θυ ἢ 8011 ἀθπὶ ἨΟΙΏΘΙΒ δ βρυθο θη, ἈΌΘΓ 
ἄϊοὸ Βεροθδοβίυαηρ 1ϑὺ ποῦ σορ ΗΟΙΠΟΥ δυβρορδηρθη πα ρϑίβὺ Ὀ6] 
τὴ ΠῸΥ δυΐ πγϑηὶρ δ 616 ῃ: 65 Το]σὺ (ΕἾ. 8) ο'ῃθ σϑὶῃ δὐϑοἰβύβοῃθ Β6- 
ἸΠΘΥΚυΙρ ρου Ζήμητερ απᾶὰ Ζάματερ πὰ ἀἴ6 γοπ ἄθηῃ βρᾶξοτγοπ Αὐῤ]- 
οἰβύθῃ ἃ θΘΥΠΟΤΏΤΉΘΠ6, 646 8]]8 8180 ταῖὺ Θ΄ 6] 6 δὰ8 δὐδβοιθῃ ΘΟ - 
βίθ ]θστη θοστάπαρία βομοιἀσηρ σοπ ψάλλιον υπὰ ψέλλιον (ΕἾ. 4 ΞξΞ 108). 
πύον ΒΗ] ΟΠ θη Οἰθϑι ἰϑραμηκὺ 8 6 6. Θ᾽ μ261η6 161160 465 Τ͵ακίαίοβ 
περὶ ἀκυρολογίας (Ἰμαχ. Υἱμα. 5. 818) οηὐπογέθη. Μϑδη σϑυρ]θ 6 }}6 
ΒΟΥ ΚΌΏρΘη, 6 416 ὭθοΥ γῆμαι ὑπᾶά γήμασϑαι υπᾶὰ ἀπ Βέγθηρθη 

ῬαγΆ]]6] θὰ ἀοΥ ΟἸΐαίθ δι8 ΗουμοΥ πα ΑἸΒΟΔΎ]οΟΒ, οὐσογ (]. ὑπά- 

1) ΥΩ]. Αποοά. Οχ. ΠΙ 198 (Ττοὺ Βγζαμὺ. ΖΟ βοῦν. 1898 5. 1). 
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γειν ἃ. ἃ. Δ8 ροδὺ [πὶ Ἰοίχίθῃ ατυπα ζυγῖοκ δυΐ ἄἀθη σοῃ ϑοχἝῃβ 
Ἐπηρ το Ὀθοζουρίοη ΥΒΌοα, 416 α]ΐο Αὐ 818 8418 ἄκρως ἑλληνίξουσα 

ἀυγο α16 συνήϑεια ἀθ8 δ] οϑίοθῃ 6] ηἰβοῆθη ΘΕ νυ ἰβέθ ]θγθ Ζὰ 6Γ- 

ΘΙ86η. Αοῃ ΡΙΠάἀδΙοη μαὺ 16 ποὺ 818 β'ρυδοι! θα] Ἀἱπροϑίθὶ]έ, 
ΒοΙΊ ΘΟ ΊΒΟΏΘη ΙΔ οκὺ Ζὰ βργθομθη, βοπᾶάθσῃι ἀῦσοι ἀ16 Απδϊορίθ ὑπ 
Βοορδοβύαῃρ ἀ6Υ ΒοτρουΊβομοη συνήϑεια ἀ16 Νογτῃ ΕΓ α16 Κυιβίθρυδομθ 
Ζὰ ΠΟΥ ΏΠΘΗ, ἃ. ἢ. α16 Αὐ}18 σὰ Ὀοϑίδίϊμοη ΟΟΟΥ Ζὰ ΚΟΙΤΊΊΘΓΘΗ. ἴ) 

ΕΠπθ ποιΐογο Ὀοβηϊίοη ἔν ᾿Ἑλληνισμός ἴῃ ἄδγ ΒΟΒΓ ἅθρου ἄρῃ 
ΘΟΙΟΙ ΚΊβτηοθ ἰδὲ ἄλλοι δέ φασιν (Ἑλληνισμὸν εἶναι) τὴν ἐτυμολο- 
γίαν, ἥτις ἄχρι τοσούτου. ... οΓ Βιοθὺ 468 ϑαΐζθθ δῦ Ὑθυ] ΟΥ̓ Ὲ : 

Ὑγ88 ΖῈ ΘΟΥρΡΆΠΖΘΗ 8ὺ, Ὠδὺ 510} ὑη8 ἵ'ἴπ αἀγιἐΐθη Καρ 6] ροζοῖχὺ: 18 
Ζὰ ἀθῃ θ᾽ 5] Ίσοη οσίθῃ οαδσ ἰδιμσηθη μαὺ ἅ16 Εἰ γυλο]ορίθ δας 
Ζαβίθιρθη; Ὁ61 Ἰππθὴ ὑγιὺ ἀδηη 8]16]π ἀ16 συνήϑεια ἴπ 1ῃγ Ηϑοβύ. 

1) Μὴ τυϑυρίθῖομο, σψ|0 δυ ἄρῃ ΟΘδοτοὺ ἀογ Ῥγοβοῦϊθ ΤΥΥΡΏΟΣ 1π ἀΟΥ 

᾿Δττικὴ προσωδία ἀϊθ ΑὈΥΘΙΟΒσΏ σου ἄθν ΑΥΟ ΚΟΥ στοὰ ἄθτῃ ϑγθα ΗΘ] ϑτηὰ8 
ΖιΒδΙητηΘηδἐ6}}]ῦὺ (γὙρ]. ΕἾ. ὅ -- 11 Υ͂. υπὰ 9 -- 1ὅ Υ., οὐογ Ηεγοάΐϊδῃ ΕὟ. ὃ Ξ-Ξ- 

ΠῚ 20, 211,.. οὐχ ὡς ἀνάλογον, ἀλλ᾽ ὡς ᾿Δττικόν). ΗΙΟΥ αὶ ἀϊθ Δ᾽ΟΧδ αὐ ΠῚ 80} 6 

ατυματομίυηρ 2. Τ. ἀθῃ βίος ουσαηρθη. 800. Ὑ16] Ὀδθῃδηαορὶὺ ἀ16 αὐῤίβομο Απβ- 
ΒΡΥΒΟΙΘ σοη τας ἰδ, ἀΟΥ ΤΌ ΡΟΓΟῸΒ ΒΟΡΆΓΣ Θἷη6 οἴβθπθ Μοπορτάρηϊο σοσιαπηοὺ 
δαί, Κοίῃ Αὐοϊθὲ παρσίθ 16 Ζὰ διρίθῃ]θη, τας τὰ ΒΡΥΘΟΒΘΩ, τποσμΐῦθ ΘΓ δ ἢ 
βοῃϑὺ ποοὶ δ ΒΟ ΟΥ βϑίῃ ᾿γΟ]θη, 818 Αὐὶβέορμαμθ οὐθσ Κυβέϊῃοβ. --- ὕθ8ι ἂδβ 
γοΥΒδ] 18 ΤΥΥΡΒΟΩΒ 20 Αμδ]οσὶθ Ὀϊοίθε οἰηῖσο Αὐΐε]γυηρ ἀδ8 σορ ἘΜΘΙΟΙ͂᾽ 

ΤΟΜΟΣ 818 πη! ] αν οοδὺ οὐκαηπίο Ἐχοοσρὺ περὲὸ πνευμάτων, ὙΘΙΟΏΘΙα 

108 (ῃ80 Οοά. Ατῦσ. Ὁ 80 βὺρ.) ἔοϊσροπᾶὰθ Αὐΐχ]υηῦ τὸβ γοσβϑίδίβοη σορθῃ 
ἀ16 Απδ]οσίθ Θηΐμθθιηθ: ἡμάρτηται τὸ ἁβρός δασυνϑέν --- τὸ ἀβᾶλε μηκυνϑέν 
- τὸ ἄγος δασυνόμενον --- τὸ ἀϑάνατος μηκυνόμενον --- τὸ ἀκάματος ἐκταϑέν 
-- (ἄϑροισμα) τοῦτο δὲ οἱ ᾿Αττικοὶ δασύνουσι διὰ τὸ τῆς διαλέκτου ἴδιον -- 
ἡμάρτηται παρ᾽ ᾿Ἁττικοῖς τὸ ἄνυσις δασυνϑὲν καὶ τὸ ἁνύω μηκυνϑέν -- 

ἡμάρτηται τὸ ἅσσα καὶ ἅττα καὶ ἁφή καὶ ἄψασϑαι παρ᾽ ᾿Αττικοῖς δασυνόμενα 

--- τὸ ἀργός ἠθέτηται, ἐκτὸς εἰ μὴ συνήρηται παρὰ τὸ ἀεργός --- ἡμάρτηται τὸ 

ἀρμοὶῖ --- ἐπιτιμήσειεν ἄν τις τοῖς τὰς ἀρπῖδας ψιλοῦσιν --- ἁμαρτάνουσιν οἱ τὸ 

ἀρνοῦμαι ἐκτείνοντες --- ψιλῶς ἐξενεγχτέον τὸ ἐφϑός καὶ ἐφϑόνη --- ἥμαρτον 

οἱ τὸ εὔαδε δασύνοντες --- ἡμάρτηται τὸ ἔπεσϑαι καὶ ἑπτά --- τὸ ἦμαρ ἡμάρτη- 
ται --- ψιλοῦται ἥκιστα, τοῦτο δὲ οἱ ᾿ἡττικοὶ δασύνουσιν --- ἥμαρτε τὸ ἱδρῶ καὶ 

ἱδρύω --- ὅϑεν τὸ ἵἴκμενον οὖρον ἀναγνωστέον͵ τὸ δὲ ἱκμάς ψιλούμενον ἥμαρτεν 
-- τὸ ὅλον δασυνόμενον ἥμαρτεν --- ἡμάρτηται τὸ ὥρα καὶ τὸ ὧδε ἐπίρρημα. 
Μδὴ β:ϑ δῦ, Ηοτωοὺ υπὰ ἀϊοὸ ΑἰΟΚΘΥ β᾽πᾶ 68, υτὰ ἄγῃ συνήϑεια 68 510} ΒδΑπαρ]ῦ. 

Τύρου δυο 810} ἀθσθηΒ ὑτὰ ἄθῃ Ζνης ἀοΥ κανόνες οΟΥΣ ἀυτο ΑΠΏΔΉΤ.Θ 
οἶμθ8 Βρυϑο ἤθη πάϑος Βοτυϊηζαάγἤοκοη υπᾶὰ οιηρδηᾶαοὺ ἀἰθ Απδ]ορὶθ 88 
ΒΟΠΘΙΤΘ ΕἘ886]. --- Παΐβ ἀϊθ Αὐὐοϊϑύθῃ βρᾶνοσ ἁνύω ΘΙΩΡἔθμ]θη, 1δὺ Ὀδκδπηΐ. 
Βομυΐζαης ΟΣ Ῥτγοβοαϊβομθη ΠΘΉσΘὰ ΔΘ, ΔΠάΘΓΟΥ ΑἸΘΧΔΏΘΓΙΠΟΡ, ψι0 ΤΏΘΟΣ 

ὑπ ϑβθ]θυκοβ, Ὅ61 ἄδῃ Αὐὐιοϊδύθῃ ζοὶσὺ Ῥσγμίομοβ 877 1.0. υπὰ 88 [μοχ] 0 
Μοβϑϑῆθμβα (ΒΒοίη. Μυβ. 47, 411) Β͵]αἰῦ 2887 1---14 Θέων ἐν τῷ περὶ τῆς κατὰ 

διάλεκτον προσωδίας.... τὰ αὐτὰ δὲ καὶ Σέλευκος λέγει (ΔΕΣΒΟΒΘΙΏ]ΟΒ 1π 
ἀδὺ βου περὶ ᾿Ἑλληνισμοῦ). 
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ὙΥΙράοΣ σίοδὺ δοχύμθ ΕἰηριτιοαΒ ἄδζὰ ἴαϑὺ οἰπθῃ Κοιησπηθηΐαν (242): 
»Θιόζθα αἰ] 6] ΘΙ θη ἈΡ6ὺ, σ ]ομθ Ἰθῆσθη, ἀδεγ, συ θ]ομ6 Ὑοχέθ Ζὰ Ὀ6- 
πυΐζοῃ υπᾶ 818 δομὺ ἢ 6]]Θ 180 ἢ ΔΗΖΟΘΙΚΘΏΠΘΗ 5616}, τη ὖϑ86 416 Εἰἐγ- 
ΤΔΟ]ΟΩΊΘ τηϑίβρθ μα 861η, ΘΠ ΘῺ ὙΠΓ 61η: ἀδηη ΤΠ Θηὐνγθαθυ ΤΥ 
͵764ε8 ογὺ δυο ἀ16 Ἰϑύχίθ πα ὉυβρυηρΊ]]ομ6 ὙΥΌΓΖΘΙ] τὰ ἸὮτοῦ Εἰὐγ- 
τ ο]ορῖθ οὐκΙ στ 1) πὰ ἀδάυσγο 818 Ὠ6]]ΘΏΒΟῊ ΘΥΤΊΘΒΘ. γογθῃ, ΟὟΟΥ 
ΤῊΒΠ ΙΏὉ[8 ΚΘΨΙΒ86 ὉΠΒΌΪ]ΘΙ Αγ ΥΥ̓ΌΥΖΘΙ ΠΟΥ ΚΘΠΠΘΩ, ἀθῦθη Β6- 

ἀουΐζυῃρ; ΠῸΣ δὰ8 ἄθτη (ἀθουδ ἢ ἀ6Υ δοροϊοιἐούθῃ Υγ͵ουΐθ, 4180 ΤΊ οΥ 
ΒΒ ΠΟΥ συνήθεια, οΥ̓Καπηύ ΜΓ: ἀδὴη ΔΌΘΥ ἰδὺ 4160 Εὐγτμο]ορθ 
ἀου ὕβδις απα α16 συνήϑεια ἀοοῖ 41161η5 Θ61}0 υπὰ Μαίβδίαρ ΕΓ 

ἄθη Ηθ]] θη βυπυβ. 
Απ ἀ68 ῬΒΣΟΧΘΩΟΒ πα 6] ΚοΒ Πμοῆσθῃ ἀθηκὺ τῆδη Ζυπδοηβί. 

Μδη νουρ]θιομθ Ὡὰ 808 ἀ6Γ Κ'ΟΒΥ 468 Ἰοὐσύθσθῃ περὶ ᾿Ελληνισμοῦ 
ἀδλ8 οὔϑη (5. 8514) δὐωϑαγυοκίο ΒὙαρτηθηὺ ἄρον Σίναπυ. ἘΠῚ ΥΥοτὶ 
ΔῸΒ ΑΥΒΙΟΡΒΔμο8Β (ΠΥ ἄθβϑϑοῃ ομσειδυπρ Κγαΐθθ 88 Ζθαρα οἰξοσέ 
γγ87) 5011{6 818. Δ6]]Θ 180} ΘΛ ΤΊ 686 ὑγογάθη, ΟΥ̓ΘΗΌΔΥ ἀαχΟΙ 616 Εἰγ- 

τη 0]ορ]0. 8500 ᾿ΘηΙρ ΜΙΘ 68 516} ΘΙ ΡΙΠαΒΙΊΟΏ πὶ 416 ΠΟΙΠΘΙΊΒΟΙΘΗ 
Ὑγουουσηθη θδηαθ]θ, Βοῃάθυμ ΠΣ πὶ 4160 συνήϑεια ΠοΟΙΙΘΙΒ 8]5 
Ργάβίοιη, 818 κανών ΟΟΥ αὐ ίβομθη, 80 ΤΩΙ Καηη ΑΘ] ΘΌΚο8. 1646 
Θἰγτλο]ορΊβοῃ οὐκιᾶγραγο Υουίξουα ΕΓ Ἃἀ106, ΘΟΒΥ  ἔϑργδομο. χὰ- 
6] Αβθθὴ ΒδΡρθη; 4160 Εὐγιηοοῦῖθ ψᾺ. (848 Κα] θυ: 615 [τὴ 

ΑὐΠβομθη Ὡου]Ποἴοσγίοβ Ὑύοσχί, ἀ88 810} 80 ϑγκιάγθη ἰψ{8, 1ϑὲὺ ,.,46]16- 

πἰβοηῃΚ. ΥΥΙΣ νογβίθμϑῃ οἰχὺ (]οββοπ σι Καραδοκεῖν, Ζάκορος, Ζω- 
πυρεῖν ταὶῦ ἸγοΥ Βοίομιπρ ἋΟΥ δὐθβομθη Κοιηδαϊθ, οὐθσγ ΟἼ]οϑβθῃ 
ἍΙ60 Ἐχῖνος: ἀ8Δ8 Υοὐτῦ ᾿ἰδὺ γοῃ ἔχεσθαι ἀρραοϊοιίοῦ, 8180 Ὀϑζϑιομβηοὺ 
68 Ζυηδομϑὲ ἀδ8 ξῷον χερσαῖον; ἀ6ΥΓ ΑΒΠ]ΠΙΟΒΙΚοΙδ ΒΑΙΡου πὶγὰ ἀ168 
δ ἀ85 ἥὅϑοίθυ θοσίσζαρσθη, 488 δι ϑύδομθιη μαῦ: υπὰ ΠΥ ΟΟΘΓ 
Βίβο Πρ δῦ διο ἀθὺ ορθὶπιαρθη, 8180 δι βὺ δο ΟΣ ἐχῖνος; ὙΘΠη 
ΔΌΘΙ ΚΑΙ] πβοῆοβ ἐχῖνος σοπὶ ΕἸΠΘΘΥαρσθη βαρὺ, 80 Ι8ὺ 448. ἔ8 86}. ὅ) 
Θὰ ϑρᾶϊοσ ἀ16 Αὐχίθο 'ἰπ Κἰθηῆθη ΙΘχῖκα οὐθσ Εὐγυηο]ορΊθη- 
ΒΘΙΏΠΆΪΠΠΘΘΠ αἷ6 ΝΙΛΘη ἀ6Υ (Ὑ]]Θατηδίβοη ογοσϑθστι, 80 ΚΘΏΠΘΙ ΜΠ 8 

1) Εἶπ βο]ομβ Εγκιᾶτυηρ Ὀοΐθῃ πὰ ον βϑοὰ ϑ''μὴθ αἀ16 βίο ΚΟΥ ἴῃ ΔΘΥ 

μίμησις. Οδρῴθη 8ἰ0 το ύθῦ 810} 8180 ἀθὺ Απρτ πολύ, ϑοημάθσῃ σορθῃ α16 11 
ἀγἔθη ΚαρῚ 61] ομαγακίοσβιοσίθη ασϑιησηδῦκου. 80. ἰϑὺ ἀ16 ζυθὶΐο Ποβηϊίοη 
ΔΌΘὮ ΖΟΙ ΝΟ ἢ α160 βρἄϊοσα. 

9) θὲ8 Ὀοβασὺ Ηογοάϊδῃ, ΘΠ ΘΓ Θἰμγοηαθῦ, 0068 Θ1ὴ0 ΖΘυΖΠ18 ψ]α6γ- 
δίχοιῖία ἄθια (ὐθϑαιι συ ἢ ἀοΥ ΑὐΟΚΟΥ πᾶ ΟὐγΙΔΟ]ΟρΊΒΟΙ οὐκ] γθα 116[86 810} 

Ὀ614 68. 
8) Υα]. 2. Β. ποοῦ!ς Αῃ. Οχ. Π| 486, 18 Ἔγκατα᾽ ἀπὸ τοῦ ἐγκατέχειν τὴν 

τροφήν (ἀϊ168 ἰδοὺ ἀδ8 κύριον). λέγει δὲ. .... καὶ τὸ ἧπαρ καὶ τὸν σπλῆνα, 

καὶ τὰ περὶ τὸν πνεύμονα. ἕντερον δὲ καὶ οὐκ ἔγκατον. τὸ δὲ ἔντερον 

οἱονεὶ ἕτερον καὶ οὐχ ὕὅμοιον' ἢ παρὰ τὸ ἐντὸς ῥέειν. 



882 ἨΕΒΕΟΡΙΑΝ ΑΙ, ΑΤΤΊΟΙΒΤ. 

4158 αἀσταπᾶ ἰἤγθῃ Ὀοβίδηπαϊσοι ϑὐτγοιὺ ταῦ ἄθη Βοὐπιϑιβίοσμ θα ὐσασατηδ- 
Κατα: β γ  β 6] ΖΘ 1586. ΟΟΘΥ ὈΟΒΒΘΥ Εὐγτ Ο]ΟρΊΘη ὈΘ]Θρθη 416 
Ὑγογίθ δἷβ ἡ 61] 6 βορ ὑπὰ Ζὰ ψοογδαομθη. 16 ΕὐΥτΔΟ]ΟρΡΊΘ ἢ ΟΘΓ 

Ναθθη ἔδν Κῦγρογίθθ 61 βθ]θυκοβ αὔγίθη ὙῚ ποῦ δηάοσβ θ6- 
αχίοι]θη. Μιηάοβίθηβ 816 υπὰ ἀϊ6 Εἰ γιπο]οσίθῃ ἀοΥ ΖδἘ]θη ρομόγθῃ 
ἴῃ ἀ68 ὙοΥΚ περὶ ᾿Ελληνισμοῦ. ἢ) 

Αὺ8 ἀδθγ βου ἀὯ68 ῬΒΙ]Οχθηοβ περὶ ᾿Ελληνισμοῦ τΪΒΒΘΠ ὙΨΙ 
ἀσγοι ΟΥομ 21, 24, νϑυρ! ομθη ταῦ αυάϊδη. 21, 80 (Οτοη 188, 18), 
ἀδίβ οὐ ᾿ἀχόλαστος οΥκγίο κυρίως ὃ ἀπαίδευτος διὰ τὸ μὴ ἀγωγῆς 
καὶ κολάσεως τετυχηκέναι τῆς ἐπιτηδείας πὰ ἀυγοὰ Οτοη 90, 9, 

σου] μθη ταῦ αυάϊδη. 849, 42 (--- ἀθμα!η.), ἀδίβ ὁσ ἄθοσ κρούειν 
Ιρῃηγὺ κυρίως δὲ τὸ κρούειν ἐπὶ τῶν κερατηφόρων εἴρηται" κερούειν 

γὰρ τὸ τοῖς κέρασι παίειν καὶ κατὰ συγχοπὴν κρούειν. 80. ποπὶρ 
ἀδ8 ἰδϑύ, 8οὸ σοηῃΐγιἧἅ; 68 ἀοοῖ, ἀθῃ ΟἸμδγδκίοσ 408 Ὑ ουΚθ8 ϑυκθπηθα Ζὰ 
Ιαββθῆ. )᾽΄᾽Ὸ Εἰγιηο!ορίθ ἰϑὺ ἀ48 Κυιουατη, ΠΟ ἢ Ὑ 6] ΟΠ 6 ΠῚ δὺ8 ἄἀθχῃ 
αὐθ βοῦθη ΘΡυδομβομδῖζ ἀογ Ηδ]]θηϊϑιυβ ρϑ ι]ἀοὺ σιγὰ. ὅὃὅο σιγὰ 
ἀ16 Εἰὐγηποϊορίθ ἀοὲ τϑίμθη συνήϑεια σορθηῦθοσ σμσδηκο πὰ χανών, 
Μ16 Ἃ16 Απδὶορίθ, υπα νγὰ8 ἀογ Εἰὐγυηο]ορΊθ Θηὐβργθομθπα ρϑργδαοδέ 
18, ᾿ιϑὺ ἀναλόγως φουτδαοί. 

ΠΊ686 1096 ουθιπάσηρ στοὰ ΕἸ γτΟ]ορΘ πὰ ΒΘΟΡΔΟΒἔμπρ ΟΘΥ 
συνήϑεια τοῖσὺ ἀο8 Ηδ]]6Δ 4108 ΟἸγθβίοτη δι 16 ὑπὰ σνουρἄγρὺ ὑπ8 δἱῃ 
ΕοΥύνγΚοη ἀἸθ8ο 0 Βιομύπηρ. ΑΌΘΥ ἀἸ6β 6 ὙοσΡιπαάθπηρ Ζοῖροπ ΒΌΘΙ 

1) ὙΥΔΒΣΒΟΒΘΙ 16} δύο}! ἀ16 Εἰὐγτηο]οσίθα ἀογ Οδίξοχηϑιηθη. Μϑῃ σοσ- 

αἸθῖομα ἀϊθ ΕἸπ]οιαπρ 468 ΨΚοῸ σορ Εάἄθββα ὅ. 182. 
2) Απ]δΐίβ ζῶν ἀ88 δηριογίο Υοτχί κερούειν ὙΔΣΙ ΨΟἘ] 848 δυϊβίορ μη βο}θ 

κερουτιᾶν. ΑΥοῈ κυρίττειν ΨΑΥ ἱπὶ ΑΠΒΟΒ]υΪΒ Εἴθσϑη ὈΘΒΡσοομθη. ἘΕἼΠΖ6]η6 
Ὀπύθσβοριθάθ ΖΦ ΒΟ θη χρούειν υπὰ κόπτειν Ὀδίοποῃ βρου δαὶ ἀἷθ Αἰοϊδίθῃ. 

8) Εἶμ σνοὶΐοθ ΜΆ, 86] θϑυνογβίδη 0} ἀ106 Απδ]ορῖθ. Αὺὑ8δ ἄθῃ ἥ οΥΘ 

περὶ συγκριτικῶν, δυΐ Ὑ6]ΟΠΘΒ τὰ Οδπυϊηυα ἀϊθ ΟἸοββθῃ ᾿Δγροτέρη, Αἰἶδοι- 
ἔστατον, Αἰδοιαίτατα, ᾿Ανιηρέστερον͵ ᾿Δρχέστατον͵ ᾿φϑονέστατον͵ Βέλτερος, Γεραί- 

τερος, Γλύκιστος, Δεξιτερός, ᾿Επιλησμονέστατον, Εὐνοέστατον, Εὐνούστατον͵ Μα- 

κάρτατος, Ὀρέστερος (ΕἶγτηΟ]. ταᾶση. 8017, 7), Πλειότερος, Ὑγιώτερον (ΕἾΥΤΩΟΙΪ. 
τηδρι. 114, 42), Φέρτερος ταὶ θ} ὈΔΥ ΟὐδΥ πηυ 1 Δ Ὑ Ζυγὔορσοῆθη, ΤΊ 886} ὙΠΣ, ἀΔ[8 

ῬΒΣΊΟΧΘΠΟΒ χὰ ἄἀθῃ ἡμαρτημένα τοομηοία μεσαέξερος, φιλαίτερος, ἀρσενικώτερος, 
εὐνούστερος Ὀδὶ Ρ]αΐο υπὰ ϑορΒοκ]οβ, φωρότατος Ὀδὶ ϑορῇτομ, μακάρτατος, χειρό- 
τερος ὈθῚ Ηρϑβιοῦᾶ, ὑγιώτερος 61 ΞορΏῇτοῃ, πλατάνιστος Ὀ61 ΗοΠΊΟΥ (7), πενέστατος, 
κλεπτίστατος, ψευδίστατος (οἱ ̓ Αττικοὶ ἥμαρτον»). 19 ΕΥτν Βυηρ ΒΟΡΒΧΟΙΒ δύ παύᾶτ- 
110} ἐπ θἴπθιῃ ΘΚ, γθ] ἢ 68 4}16 Ὠ14]ο κίθ Ὀθυ οἰ ϑ: Ομ θη 801106, ἀ16  ΘΥΣ Θ᾿] ΠΩ 
ΒΟ ΨΊΘ]ΘΥ ΟΥΙΘ8Θ αι αὐ ίθομοσ ΕὉστηΘα ΘΌΘΥ σὶρ. δαἴβ ἸΘἢ δυΐῦ ΝΔΟΒΔΒΙλσΩ“ 68 
ΡΒλίοχοποθ ἀ106 Ὀοδηϊύοη γαστοβ Ὀδὶ Ὀιοτηθᾶθβ 439, 1ὅ ζυσ οὔ γοη τηδομίθ 

1,αἰτητίαϑ8 ἐδὲ ᾿ποογγμρίε ἰοφμεμαϊ οὔδεγυαίϊο δεομπάμηι οπιαπαπι ἰϊσιαηι. οοπϑβίαὶ 

αμίοηι ᾿δὲδ χιαίζμοΥ: παίμγα απαϊοσῖα οοηϑιειμαϊηδ, αμοίογιίαίς ΔῸΘ 10} βοβοι 

ἔγάμον δηροάθυϊοὺ (5. 186). 



ἨΕΒΟΡΙΑΝ ΑΙ,3 ΑΤΤΙΟΙΒΤ, 988 

ΒΟΠΟΙ 616 ΟἼΟΒΒθα 468 ἃ] οϑύθπ οἰ ρθην ]ομθη Αὐἐποϊθίθη, ἀθ8. 8] 6 χϑῃ- 
αΑΥΙΠΊΒΟΒ θη ΟὙΘΙΩτη αὐ ΚοΥ8. ΕΠΥΘΏΔΙΟΒ: ἀδηλῦ Ιϑὺ ἀ6Υ δαΐίβογα Απ- 
Β0Ώ}]υ (8 ἀοΥ Αὐὐιοϊδύθῃ δὴ ἀ16 7ὰηρ᾽- ΔΙΘΧΔΠαΤΊΠΊΒΟΒ6 ομα]6 νου γρί. 
Ἐπ οἰηζίζοθ ΕὙαρτηθηῦ Κῦππίο φυτὰ Βονγοὶβ σοπᾶροῃ, ΕἾ. ὃ Η. -Ξ 
Εΐγιμο]. αὐάϊδη. 1217, δ (Δὺ8 Οτομ, νῷ]. 44, 12) Γνόφος καὶ ὃνό- 
φος᾽ μᾶλλον δὲ τὸ διὰ τοῦ ὃ ἀναλογώτερον᾽ παρὰ γὰρ» τὸ δο- 

νεῖν καὶ τὸ νέφος. οὕτως Εἰρηναῖος ὁ ᾿Αττικιστής. 

85 Ετδαρτηθπὺ ἰϑὺ γοὸπ Ηδυρὺ ἄοπι Ὑ͵ο το περὶ ᾿Αττικῆς συνη- 
ϑείας ΦΖΌΡΘΒΟΒΥΘΌΘΗ; ΒΘ}. ταῦ Πμγθού. Μδῃ σϑυρίθϑιομο ΕὟῪ. 2 Η. - 
Ετγπιοὶ. ἀἀδπαϊη. (88 Οίοη, τυρὶ. 194, 22) Πυδαρίξειν᾽ ζκυρίως) ) 
ἐπὶ τοῦ ἄλλεσϑαι, ἥτοι ποδαρίξειν᾽ {παρὰ γὰρ τοὺς πόδας, ποδαρί- 

ξειν) ἐστὶ καὶ πυδαρίξειν ὡς ὄνομα καὶ ὄνυμα Αἰολικῶς καὶ (όνο- 
μάξειν) ὀνυμάξειν. ἢ πυγαρίξειν παρὰ τὴν πυγὴν καὶ τροπῇ τοῦ γ 

εἰς ὃ πυδαρίξειν ὡς γνόφος καὶ δνόφος. δηλοῖ δὲ καὶ τὸ λακτίζειν, 

ὡς ᾿Αριστοφάνης ἱππεῦσιν ἀπεπυδάρισα μόϑωνα, περιεκόκκυσα“. 
(ἀναλογώτερον οὗν; παρὰ τοὺς πόδας. οὕτως Εἰρηναῖος ἐν τῷ περὶ 

τῆς ᾿4λεξανδρέων διαλέκτου. ΥΩ]. ἔογμογ ΕὙ. 8 Ψύη᾽ οὕτως διὰ τοῦ ὕ. 

παρὰ τὸ ψαύω ψύη, ἡ ἐπιψαύουσα σὰρξ καὶ ἐξ ἐπιπολῆς οὖσα τοῖς ὀστέοις. 

οὕτως Εἰρηναῖος ἐν τῷ περὶ (τῆς) .4λεξανδρέων διαλέκτου (γρὶ. ΡΈσγη. 
Ρ. 800 Πο}.). θθμ Τιῖ6] ἀ68 ΥΥ̓ θυ κθβ σιοὺ δυάδα (Πακᾶτος) 8} περὶ τῆς 
᾿“λεξανὸρέων διαλέκτου ἢ περὶ “Ελληνισμοῦ, βιβλία ξ΄ " ἐστὶ δὲ κατὰ 
στοιχεῖον υπα 8 ΔΠάθΤΟΥ 5.616 (Εἰρηναῖος) περὶ τῆς ᾿4λεξανδρέων δια- 
λέκτου, ὅτι ἐστὶν ἐκ τῆς ,“ατϑίδος, βιβλία ζ΄. 1[)88 ἸΟΧῚ ΚΑΙ 80 ὴ σΘοΟΥἀΠο ΟὟ οΥἸς 
Β[611 09 4|80ὸ.,,Δ25 σσϑῦτο Η6]] 6 18ο} 9 ἀπὰ ἄθη οἵδ δηρορυ θηθη [914] κὺ 
ἀθν ΔΙοχδπαυηο  (τ0Ὸ}} 8418 γοσίγοίοσ ἀ6Υ κοινή) θ᾽ δ μον σοροηθοΥ, 
ἀοοῖὶ 80, ἀδίβ ᾽πὶ γϑβθηομθηῃ ἀ16 Επίβίθαπρ 408 ΑἸΘχδπαυ ]Βοῆθη 
808 ΟΟΥ ᾿ζΖτϑίρ Βοτγνογίγαι.  ιθβοὰ ουΚ σϑῃῦσθη ἀβῃο. ΒΟ ΠΟΥ 
ΠΟΘ αἀἴ6 ΒἸαρταθπίο 9. 12. 15 Ηδυρὺ; αἀἷ6 ᾿“ττικὴ συνήϑεια (ἐν 
λέξει καὶ προσῳδία), πδοὰ ϑ'υ1448 Θ᾽ θη 8118. Ἰοχ κα 80 δηροὶορσύ, απὰ- 
ξαίϊβὺ ἀαροζδη, τὶ ἀϊθ ΑὐΟ ΚΟΥ ἀθῃ ΟΠ] ηΟὐγ 8 ῬΥΘΘΒΘδΒ ἀοὺ  Θγθ8 

δα -ὄω δΌΒΒΡΥΘΟΒΘη ΕὟ. 4, ἀδΔβΒ χλέπτον ἴτὰ Αὐξβοιθῃ Ῥασγοχγίοποῃ 
18, μέϑεσϑε Ῥτοραγοχγίοποῃ ΕἾ. 10, 6πα]1οἢ ἀ16 Αὐβοιπδπηαογβοίζαμῃς 

1) 0Ί1᾽Ά6. ΕΥρδηζυηρθη ΒΟ θη ἀυχοι θη ὅϑ:π οτΐοσαοτὶ. ΕΣ κυρίως ταὶ. 

Ετ. 1 υπὰ 12 Η., 80.710 ἀϊθ ΕΥδρτηθηΐθ 808 ῬΈΣΟΧΘμΟΒ περὶ ᾿Ελληνισμοῦ. 
2) Ελπο αγιίο Εὐκ]ἄσυηρσ ἀθ8 Ττακίαϊθθ ἄρον ἀθὰ 0] ΟΣ ΚΊΒΙΟΒ, ἀΟΥ 8 ὮΧΘ 

Ἑλληνισμός βοὶ ἀϊδΘ κοινὴ διάλεκτος ἀοΥ ΗδΙ]ΘμΘα ὑπὰ 816 861 δ] ΟΣ 818 160 

αὐθβομθ δου θργδομθ, μαὺ ζὰγ Ζοὶὺ ἀθβ ϑοχίυβ Εσαρι τοῦ Θἰθθ ΒδΙη Ἴθι 

γοχίγοίθυ ποοὶ πιοδῦ ροίαμάοθα. ὨθΣ Ῥοσυϑὅμ ομθη Μοιπυης ἀθβ8 'κορῦ Κοσβ θαὺ- 

ΒΡ Οὺ 816 Δ] σχάϊησβ. Αὐϑ Ἰὔπρογθη Ἰασ Κα] δόμοι οσΚθη, 1ὰ ΘΙ ΟΏΘη α1680 
κοινή 818 ἀοΥ ψᾶῦχο ᾿Ελληνισμός ἄθταὰ Αὐδβομθῃ οαὐσοροηροβοῦχζὺ ΜᾺ, βίϑιωσηῦ 

ἀδῆπ δὺο} ΜΟὨ] ἀϊθ υταροκοηχίο γοσγοπάυηρ ἀθ8 δ οσίθβϑ ᾿Ελληνικόν [ἄν ἀθῃ 
οροιῦθοσ ἀθπὶ ᾿Ἄττικόν βο}]θοβύθγθῃ Αὐβάτθοϊ, 



384 ἨΕΗΟΘΙΑΝ ΑΙ ΑΤΤΙΟΙΗ͂Τ. 

ἅρου φυλέται φράτορες, γεννῆται ΕὟ. 14. ΑἰὐδςΙΒυ 56, ἴῃ ἄδιῃ 1οἐχὲ 
ΔΡΠΙΟμ θη ΒΊΠη, 8ὺ ἀ845 οὐβί ὙΥ̓ΘΥΪ ΤΩΘΩΥ ΠΟΘῊ 815 ἀ88 ζυγϑιΐθ, το] 68 

ΔΎ η8. δυΐ]] πο ΒΟΥ Δ μσαηροη ταῦ ἀθη Εἰχοογρίθῃ ἀοὺ ΟΠ ἐκ 
τῶν ἩἩρῳδιανοῦ, ὈδΖχ. περὶ ἡμαρτημένων λέξεων, ποὶρί. 

16 ἄἀθηὴ 86ὶ, 416 ΑὈμδηρσιρκοιῦ ἀ685 ΕΠ σθηδῖοθ σοη ἀογ ΘΟ τ ῆ- 
5616 61 ἀ6Γ δη 8) ορΊΒ ΒΟ θη, Δ᾽ χη αΥ1 56 6) ΟὙΘΙΛΙ ΔΙ ΚΘΥ 18ὺ 5ΙΟΒΘΓ. 

Ἐπ’ ατιἐΐοϑ, ΟΥ̓ΑῚ σϑὶπ ὑμϑογϑίβοῃθθ ΨΥΘΤΚ ποππΐ Θυ448, 416 

κανόνες “Ελληνισμοῦ. ὙὟᾺΒ ἀδ8 ΒοΙδύ, σοὶρὲ οἷ δῃοηΎτη68 ϑέῦοκ 888 
ΑἸΐοῦ Ζειύ, πϑίομθθ ΑἸάτ5 ἢ ἄρα Οὐγη Οὐρίαρ οἱ λογίὶ Ααοπὶαϊδ αὐ- 
σοαγυοκὺ Βα. Εβ ἰϑὺ οἷθ τὔγ ἄθῃ υδ]]!σοη Βαηκογοὺν ἀοὺ Ἀ] θσθῃ 
πα ΕΓ ἀϊθ αἀτγαπατγομύπηρ ἀον 7 πρθγθη 8] χϑπαυ βομθα ΡΆ]]ο]ορίο 
80 ᾿ηὐθγθϑϑαηΐθθ Ακίθηβίϊοκ, ἀδίβ Ἰθἢ 68 ἐν παρέργῳ οἰπδέραο. ἢ 

Οὐ χρὴ ξητεῖν ἐν πᾶσι τοῖς ῥήμασιν δμοιότητας ἀστασιάστους 
καὶ κανόνας ἀσφαλεῖς καὶ τύπους ἀκριβεῖς. πρότερον μὲν γὰρ εῦ- 
ρηνται τοῖς ἀνθρώποις αἱ λέξεις διὰ τὴν ἀνάγχην τῆς πρὸς ἀλλή- 
λους ὁμιλίας, ὕστερον δὲ ἐπιγενομένη ἡ τέχνη τὰ μὲν ἠδυνήϑη 

βροιϑᾶ. 

1) ἴῃ ἀθγ συόορ Αἰάυβ (4) Ὀαομυΐζίθηῃ Ηδηἀβομτ δ πᾶ ἱτὰ Ὑιπάοῦ. 271 

(ΧΥ͂. Ἰαβγβυαπάοτσί, --- Β) ἰγχᾶρ᾽᾽ ἀδ8 ἥ οι ἀθῃ ἀπτηδρ!ομθη Τιΐ6] Χοιροβοσκοῦ πρὸς 
τοὺς ἐν πᾶσι τοῖς ῥήμασι κανόνας ζητοῦντας καὶ ὁμοιότητας ἀπὰ 18 56] δϑύδηά!ς 

θου]οἔοσί. ΟἾπο ἀ16 Αὐἰβοθτδν Ὀϊ]ἀοὺ 68 ἄθῃ Απίδηρ ἀδσ τεχψολογία γραβ- 
ματικῆς ἀθ8Β ΝΊΚΘΡΒοΟΤΟΒ Οἀγθροταθ, Ὑ 6 ΤΣ δὺβ γαΐϊο. στ. 888 (6) υπὰ 

Τϑὰγ, δδ, 1 (1) Ὀοκαμηὺ ἰθὺ. θὰ ΝΙΚοΡΒοσοβ ἀκ δύδοϊς πἰοηῦ 8010 8ὲ νοχία[εὐ Βδθθη 
Καπῃ υπᾶ ψοιξου μη Αὐμοπδῖοθ πᾶ δηᾶοσο ΘῈ 6116 η, γ6] 0 Β6 ΘΓ ΘΌΘΩ 4}}8 βαὶ ὑθῃ]δς 
πδτίΠ08}} ΔΌΒΟΒ ΣΙ δύ, ΘΕΣΠΟὮ ΘΗρΊΘΟὗ, 80 τη ϊίΒβθῃ ὙΨἹῚ ΔΗΠΘΏχηθη, ἀδίβ ὑπβοὺ βϑίῦολ 

ΘΏΟΏΥΤΩ Ὁπα 86] αἰᾷπαϊρ ἀ6υ]οοσὺ ταν. Εἰ δῦ θ᾽ Εἰχοοσρὺ δ118 δίπθιω στδίβοσοη 
ὍΣ, ἀδ8 ὙἹϑ]]ϑοαῦ 16 Υἱοῦ κανόνες 8βο᾽ υϑὺῦ ὈΘμδπαδ]ΐθ; οὐ μα]ύθῃ 18ὺ ΠῸΣ ἀεγ 
ΑὈβοδσῦ ἄροσ ἀ16 Αμπδίοριθ, ἃ. ἢ. ἀ16 κανόνες 'τὼ δ οση ΘΙπη, υπᾶ οἱη δίῦδοκ 

ἀθ8 βοβ]υίθνοτίθ. 88 Εἰχοοσρύ ψυτὰθ ογϑὺ ρμϑιηδολῦ, 8418 δἷῃ ὈΥΖΘΙΗΕΙΒΙΘΟΠΟΓ 

ΟΥ̓διασω ΚΟΥ βοθοη ἀ10 δυρθη β]}Πρθ Ιηὐογροϊδύϊοη (8. 8386) χϑιηδομῦ μαΐίθ. 80 

οὐ κ]ᾶσὺ 968 β1:0}, ἀδίβ 16 Ιηὐοσροϊδίσοῃ. 1π|ὶ ὙγΘβθαἑ] ]Οἤθη ἀ1686106 ϑρυϑομο σεϊφὶ, 
16 ἀδ8 Ηδυρίειοι. 88 ΑἸίθσ. ἀθββθι Όθη ψιγὰ ὑ}8 Θ᾽ τη] ἀυχοἢ ἄδ8 ΕΘ ] δα 
76 ρ!ιοΒον ΕΥΚΙταμρ δὰ8 ἄθτα Ίἀογβίγοιῦ ΣΤΘΣῈΣ κανόνες υπὰ ἀΐθ Απραῦθα ὕδοτ 
ἀϊο κοινή νοσγρι, βοάδπη ΔΌΡΥ ἀυτοι ἀ6 Βοαθαΐυηρ ἀθ8 Υογίθβα ὀρϑογραφία 
ἴῃ ἄστη ϑομ]υίδβαίζ. Ἐπ 18ὺ, ΜΠ:6 οἷα ΟΣ ΘΙΟἢ τηϊὺ  ῶγσοβ Ποβηξίζοη ἄογ [«- 

ἰἰγιϊίαβ οΥαιο οὐ, ἀοΥ ᾿Ελληνισμός, 416, Β΄ ΟΒΥ  ὔβργδομθ. Ῥ(ο]θιη8108 σοὰ Αϑἰκαίοῃ 

ψαρὺ 68 ΠΟΘ, 516 818 σοβρτγοοβθῃ Ζὰ ὈΘΖΘΙΟΒπΘῺ (περὶ ᾿Ελληνισμοῦ ἤτοι ὀρϑοει- 

πείαφ), Ἠοσοάϊδῃ (ΒΟΙΟΣ Απ. ὅσ. 1121 υπὰ Απϑοᾶ, Οχ. ΙΥ͂ 381, 81) Κοππὺ ὀρϑυ- 
γραφία ΒοΒοι ἴῃ ΘΏρΘΥΘΙα βὲπη υπὰ ἄδογίχαρί δου ἀ16 ΕΘΟΒ ΒΟ γολθυηρ ἀ16 Νογπιεα 
ἐὰν ἀ16, ΒΟΥ Ὕθρσδοιθ", Υ6]. ὕβθμου, ϑιυζαρΒΌ 6 Υ. ἀθσ Ρἢ1108.- 8110]. Κ]4886 ἀθγ ζ. 

Ὅτ. ΑΚαὰ. 1892 5.628 δὲ, 1)δΓ8 ἀπδοὺ δύο δὺ8 ἀθν ΕἸ] δ᾽ αηρ ἀθσ ΟὐἐΒορτδρ 6 ἀθ8 
ΟΒΟΙΣΟΌοΟΒΚοΟΒ βίδιηταῦ (ΒΠἸρσατὰ Π Ρ. ΟΧΧ ΧΙ, ἰδὲ ἀδμϑο ἈΠ ΔΕΥΒΟΒ ΘΙ] ΟὮ : 806 

Βα] θϑὺ ΘΠ 68 ἢν δηὐποτωσηθη σᾶγθ, Ὀ]16Ὸ06 Ββοὶηθ Βοάθυξυπρ ἀϊθβοῖθα. Οοῖτο- 
Ῥοβίσοβ διθ ἄϑμῃ θἷῃθ βθὴγ δ]ύθ 6116 υγύθ1}8]08 ἱκορὶοτί. 

ῶ--ϑ8ϑ4, 2. Υα]. Ἠογοά. περὶ μον. λέξ. ἘΠηΙοΙαηρ ἡ πάσης λέξεως Ἑλληνι- 
’ κῆς πρόνοιαν ποιοῦσα ἀναλογία καὶ ὡσπερεὶ ἐν δικτύῳ συνέχουσα, τὸ ποῖν- 
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ῥυϑμίσαι καὶ εἰς εἰχόνα τινὰ ἀγαγεῖν, τὰ δὲ μὴ δυνηϑεῖσα εἴασεν 

ἐφ᾽ ἧς εἶχον συνηϑείας. καὶ ὅρα ἐκ τῶν καϑ' ἕκαστά τινα. 
Ὁ μὲν κανὼν ἀπαγορεύει μὴ ἔχειν τὸν δεύτερον ἀόριστον τὺ 

σύμφωνον τῆς ληγούσης τοῦ πρώτου ἀορίστου, μόνου δὲ τοῦ μέσου 
παρακειμένου. οἷον τέτυπα ἔτυπον, ἀλλὰ τὸ ἔπεσον παρέβη τὸν 
κανόνα. 

Πάλιν ὃ κανών φησιν ὅτι τῶν δισυλλάβων μελλόντων τῶν τῷ 
ξ παραληγομένων μόνος ὁ μέσος παρακείμενος ἔχει οἐπ᾿ ἀδείας τρέ- 

πεῖν τὸ ὃ εἰς ὃ ἐπὶ τῆς παραληγούσης αὐτοῦ, οἷον πλέξω πέπλοκα. 
ἀλλὰ τὸ πέπομφα καὶ κέκλοφα καὶ ἀνατέτροφα, ἐκ τοῦ ἀνατρέπω, 
ζἐνεργητικὸς) παρακείμενος ὧν καὶ οὐ μέσος. παρέβη τὸν κανόνα. 

Ἔτι φησὶν ὃ κανὼν ὡς, εἰ περισπᾶται ὁ μέλλων, τὴν παραλή- 
γουσαν ἐκτείνει ὃ ἀόριστος μόνος, οἷον ψάλλω ψαλῶ ἔψηλα, ὁμοίως 
καὶ ἔφηνα καὶ ἦρα καὶ ἕτερα μυρία. ἀλλ᾽ ἔστιν ὅτε καὶ ἐπὶ τοῦ 
παρακειμένου εὑρίσκεται τοῦτο, ὡς τὸ πέφηνα καὶ μέμηνα καὶ μέ- 
μηλα καὶ τέθϑηλα. 

Πάλιν τὰ ᾿Αττικά, φησίν, τὰ ἀπὸ βραχέος ἀρχόμενα ἐν τῷ παρα- 
κειμένῳ χρονικῶς μεγεϑύνονται ἐν τῷ ὑπερσυντελικῷ, οἷον ὀρώρυχα 

ὠρωρύχειν, ἀκήκοα ἠκηκόειν. ἀλλὰ τὸ ἐλήλυθα ἐληλύϑειν καὶ ἔοικα 

ἑἐῴκειν παρέβη τὸν κανόνα. 
Ἔτι μὴν οἵ ἀόριστοι ὀφείλουσιν ἀποβάλλειν ἐπὶ τῆς μετοχῆς 

τὴν ἄρχουσαν αὔξησιν αὐτῶν, οἷον ἦλθον ἐλϑών, εἶδον ἰδών. ἀλλὰ 
τὸ εἶπον εἰπών οὐκ ἀποβάλλει αὐτήν. 

Ἔτι ἡ κοινή διάλεκτος ἐπὶ τῆς πέμπτης συξυγίας τῶν βα- 

ρυτόνων μόνης ὀφείλει περισπᾶν τοὺς μέλλοντας, οἷον ψάλλω 
ψαλῶ, σπείρω σπερῶ. ἀλλ᾽ ἔστιν ὅτε ὑπερβᾶσα κατὰ μίμησιν 
τῶν ΖΙωριέων περισπᾷ καὶ ἑτέρων συξυγιῶν μέλλοντας᾽ πεσῶ γὰρ 
καὶ πεσοῦμαι καὶ ἐσῶ καὶ ἐσοῦμαι καὶ βαδιῶ καὶ βαδιοῦμαι καὶ 
ἀγωνιοῦμαι καὶ ἕτερα. οὐ μόνον δὲ ἐπὶ μελλόντων ποιεῖ τὴν καινο- 
τομίαν, ἀλλ᾽ ἤδη καὶ ἐπὶ ἐνεστώτων, οἷον ἐκχεῶ, μαχοῦμαι, ὁμοῦμαι, 

καϑεδοῦμαι καὶ ἕτερα, ἃ ἐνεστῶτες ὄντες μέλλοντος ἔχουσι σημασίαν. 
Ἔτι φησὶν ὃ κανὼν ὡς, ἐφ᾽ ὧν δημάτων ὃ ἐνεργητικὸς ἐνεστὼς 

ἐνέργειαν σημαίνει μεταβατικήν, ἐπὶ τούτων ἀκολούϑως καὶ ὃ ἐνεργη- 
τιχὺς παρακείμενος καὶ ὁ πρῶτος καὶ δεύτερος ἀόριστος ἐνέργειαν 
σημαίνουσι μεταβατικήν, οἷον τύπτω τέτυφα καὶ ἔτυψα καὶ ἔτυπον' 

σχιδὲς τῆς τῶν ἀνθρώπων γλώσσης φ μς τῇ τέχνῃ κατορθοῦν ἐπιχειροῦσα 
1, οὐ δυνηϑεῖσα ἢ 8---Ο. Υαὶ. Ἠετοά. ἃ. ἃ. Ὁ. 24, 10. 1. ὅτι 
τῶν τῷ ὃ παραληγ. δισυλλ. μελλ. 5) 8. μόνος [6}} 2 9. πλέκω πέ- 
πλοκα Ο 10. Νὰ κέκλοφα: καὶ δέδοικα Ὁ 10. καὶ τέθηλα καὶ μέ- 
μηλα ἢ 28. ΝὅΟΙ εἰπών: καὶ ἧκον ἥκων 48 24. ἔτι] ὅτι Ο ἢ) 
27. τοὺς μέλλοντας Β 28, καὶ νοῦ βαδιῶ [ὁ08}} Ο 2) 29. ἀγωνιῶ καὶ 
ἀγωνιοῦμαι ἢ) 80. ἐκχεῶ 1610 4 Β δῦ. καὶ τοῦ ἔτυπον [6}} 4 τέτυφα 

Βοἰικοπϑίθίῃ, αοδϑοῖ, ἃ. ατίθοι. ΕΛΥπιο]οσίκα. Ὁ 



386 ἨΕΒΟΘΙΑΝ ΑΙ,5 ΑΤΥΤΊΙΟΙΒΤ. 

ἐφ᾽ ὧν δ᾽ ὃ ἐνεργητικὸς ἐνεστὼς ἀμετάβατον ἔχει τὴν σημασίαν, ἐπὶ 
τούτων καὶ ὃ ἐνεργητικὸς παρακείμενος καὶ ὃ ἀόριστος ὁμοίως ἀμε- 

τάβατον αὐτὴν ἔχει, οἷον ..,δύει ὁ ἥλιος ἐπὶ ἐνεστῶτος, δέδυκεν ἐκὶ 

παρακειμένου καὶ ἔδυ ἐπὶ δευτέρου ἀορίστου. ἀλλὰ τὸ ἤριπεν ἀντὶ 
τοῦ ἔπεσε καὶ ἐριπών ἀντὶ τοῦ πεσών παρ᾽ Ὁμήρῳ πολλάκις λεγό- 
μενον παρέβη τὸν κανόνα' ἀμετάβατον γὰρ ἔχει τὴν σημασίαν γε- 

γονὸς ἐκ τοῦ ἐρείπω, τὸ καταβάλλω, ἐνεστῶτος ἐνεργητικὴν ἔχοντος 

σημασίαν καὶ μεταβατικήν. 
Καὶ πῶς ἄν τις ἐξαριϑμήσαιτο τῆς τέχνης τὸ εὐπερίτρεπτόν τε 

καὶ ἄστατον. ἔοικε γὰρ δόγμα ὃν καὶ αὕτη ἀνϑρώπινον 
φϑορᾷ ὑποκεῖσϑαι καὶ αὕτη καὶ μεταβολῇ καὶ τροπῇ, οἷα 
δὴ καὶ τἄλλα τῶν ἀνθρώπων πράγματα. εὕροι γὰρ ἄν τις σκοπῶν 
λέξεις πλείστας, αἷς ἄλλως μὲν οἵ πάλαι ἐχρῶντο ἄνθρωποι, ἄλλως 

δ᾽ οἱ νῦν, καὶ αἵ τοῖς πάλαι οὖσαι ἐν χρήσει παρεωράϑησαν καὶ 
ἀπερρίφησαν ὕστερον. ἰδοὺ γὰρ τὸ τύραννος, βασιλικὸν ὃν ὄνομα 

πρότερον, βλασφημεῖται νῦν᾽ καὶ τὸ χυδαῖοι, οἱ πεπληϑυσμένοι. ἀπὸ 

τοῦ χύδην λεγόμενον, νῦν ἐπὶ ὀνειδισμοῦ λαμβάνεται" καὶ τὸ παν- 
οὔργον, ἐπὶ φρονίμων λαμβανόμενον πρότερον, βλασφημεῖται νῦν᾽ 

καὶ τὸ ἐξαίσιον καὶ ἔκδικον τὸ ἔξω τοῦ αἰσίου καὶ τοῦ δικαίου ἐλέ- 

γετο, νῦν δὲ ἐπὶ καλοῦ λαμβάνεται᾽ καὶ τὸ ἀνόσιος πάλαι μὲν τὸν 

ἄταφον ἐδήλου, νῦν δὲ τὸν ἀσεβῆ᾽ καὶ τὸ καϑωσιωμένος πάλαι μὲν 
τὸν ὅσιον ἐδήλου, νῦν δὲ τὸν ἀφιερωμένον᾽ καὶ τὸ κάϑαρμα ἀπὸ 
τοῦ καϑαίρω καὶ τὸ ἄγος καὶ τὸ ἐναγής ἀπὸ τοῦ ἄξω, τὸ σέβομαι, 
γινόμενα πάλαι μὲν (καὶ ἐπὶ ἐπαίνου ἐλαμβάνοντο, νῦν ὃὲ ἐπὶ 
ψόγου, τὺ δὲ παναγής ἐπὶ ἐπαίνου μόνον, ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ παραγόμενον. 

Καὶ μυρία ἕτερα εὕροι τις ἂν τοιαῦτα ἐξετάξων᾽ ἃ χρὴ κατὰ 
τὸν προσήκοντα λόγον ἑκάστῳ ἀνάγειν ὡς εἰς λιμένα τινὰ εἰς τοὺς 
προσήκοντας ἐκ τῶν τεσσάρων τῆς ὀρϑογραφίας κανόνων, 

ἀναλογίαν φημί, διάλεκτον, ἐτυμολογίαν καὶ ἱστορίαν. 

καὶ τύπτω ἕτυπον Ο) ὅ. 6. λέγομεν 4 λεγόμενα Β 8. ΝΟΣ μεταβατι- 
κήν Οοἀά,. Εἰ δὲ τις ἐνίσταται διπλῆν ἔχειν λέγων τοῦτο τὴν σημασίαν, μετα- 
βατικήν φημι καὶ ἀμετάβατον ἐπὶ τοῦ ἐνεστῶτος, τὸ ἐρείπω ἀντὶ τοῦ πίπτω δη- 
λαδὴ καὶ ἀντὶ τοῦ ἐπ ν εὐ μα! εὖ ἂν ἔχοι καὶ οὐκ ἂν εἴη τοῦτο καινόν. ἐπεὶ 
καὶ ἕτερα πολλὰ τοιαῦτα εὑρίσκομεν. ἰδοὺ γὰρ τὸ ἔπω ἄχρηστον μέν ἔστι͵ ΔῈ 
μαίνει δὲ ὁμῶς τὸ λέγω καὶ τὸ ἀκολουθῶ" καὶ ἀπὸ μὲν τοῦ ἑνὸς γίνεται τὸ εἰ- 
πον ἀντὶ τοῦ ἔλεξα, ἐκ δὲ τοῦ ἑτέρου τὸ ἔπομαι καὶ τὸ μέϑεπε καὶ ἔφεπεν κλο- 
νέων παρὰ τῷ Ποιητῇ (1]. 11, 496. ὅ, 829). ὁμοίως καὶ τὸ τεύχω ἄχρηστον ὄν͵ 
σημαίνει δ᾽ ὁμῶς τό τε κατασκευάξω καὶ τὸ ἐπιτυγχάνω" καὶ ἀπὸ μὲν τοῦ ἑνὸς 
λέγεται τεύχεα καὶ τυκτὸν καὶ εὔτυκτον παρὰ τῷ Ποιητῇ, ἐκ δὲ τοῦ ἑτέρου γί- 
ψεται τὸ ἔτυχον καὶ , πόθου τετευχώς --- φησὶν ὁ μελῳδὸς --- καὶ θείας (ϑύας 4 Β) 
παρουσίας", ἀντὶ τοῦ τετυχηκώς. 9. ἐξαριϑμήσαι Β 10. Νααοῆ ἄστατον 
1ϑὺ οἵη ϑ'αὺζ ἴδοσ α16 ὄρσϑομο δυβχοία! θη. 14. παρεϑεωρήϑησαν Οἢ 1. ἀπερ- 
ρίφϑησαν 48 21. ἄταφον γα]. ὅορῃ. Απίϊς. 1011 20---29, ἃ χρὴ 15 
ἱστορίαν 16}}]} 12, γγο ἀδΥ σῇηχα ΑὈβομηϊθῦ πὰ ζὺν Β]αἰ πὴ ρ Ὀδπα φῦ 186. 
21. ὡς ἴ6} Β 
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16 πϑα-ΔΙοχαπαγ 860} 6 ΟὐβητηδῦκΚ Βαὺ πὶ ἋΟΥ ΑΠΠΔΏΠπΙΘ ἀοΥ 
ΨΊΟΥ κανόνες 468 ᾿Ελληνισμός ἄθη αἰΐοῃ δέγοιν Ὀθθοπαθὺ, τηοοὕθῃ δυο 

10γο δἰ ῃΖοίπθη Ὑογίσγοίου 5160} Ζὰ θη 6] ΖΘ ποθ χανόνες Ὑρϑυβοβιθάθῃ 

βίβι]θη: πα ἀϊθ8θ ἤθὰθ αγδιητη δῦ κ, ὑγθ] οῃ 6. 4116 ΕΟ]ρσοζοιῦ ὈΘμουυβού, 

ἰβῦ ΠΟΟΒ ἴῃ ,,8Π2 ἈΠΟΘΥΘη Κη 818 ἴῃγ6 γουμδηρΘ. ἢ 6᾽π6 τέχνη 
θεωρητικὴ καὶ λογικὴ διδάσκουσα τὸ εὖ λέγειν καὶ εὖ γράφειν. 1) 
δο Κοπηΐθ πηίογ ἄθα ΕΠηΠ ΓΒ γμϑίουιβομον Μοαοβίγθιπ ρθη) 8018. ἢν 

ΒΆΘΟΣ ΟΟΥ ΙΟΧΙ Κα! Βὸμθ Αὐδιοίϑσηιθ οὐδ μβοη. [ἢ)Ὶ16 γο]]δέδηαιρθ 
Κὐθογθι πβεϊπισπαηρ ἀογ ΕὙαρταθηΐθ ἀθ8 ῬὨΠΟΧΘΠΟΒ τηϊ ἄθπθη (68 
ἘΣΙΤΘΉΔΙ0Β γψογργρί, γγὰ8 ΜΓ ΠΟΥ ἀθη ουβύοθσθη ρ]δαδίθη οὐταΐθῃ 2 

Κόππθη, υπᾶ οὐκᾶσι οἰ πΙρουτηδίβοῃ αἀ16 Οἰθβοβιοιίθ 468 Αὐ ] οἸβϑιηιιβ. 
Πδΐίβ δῇ ἋΟΥ Τεχνικός 468 ζιυχοιΐθη {συ πυπάογία ΠΘΌΘΏΡΟΙ 

ἈαγΖῈ Ζυβδιητη θηβίθ ρθη αὐ ]ο βυ βο μου (ἀ]Οϑβθη γουΐαβθθῃ δηη, 180 
ΠΌΒΙΠΘὮΥ γΟὴ ὙΟΥΠΒΘΥΘΙη ὙὙΒΕΥΒΟΒΘΙΠΠΟὮ ἀπὰ σιγὰ ἀθγο 488 ΒΘ]8ρ16] 

ΑἸοχαηουβ 465 Κούγβουβ ουσίθθοη. δ᾽1Ά6 πϑολίμοιῦ ἀ68 ΡΒ] ούδι το 

Ἡδγοάϊδη8, σὰ Ὑγ ]ομθπὰ 1Θἢ ΘΠα ΠΟ ἢ Ζυτ ΟΚἸΚΘΤο, τὴ ἀἰβίθ ἅπ8 ἀδῃ ον 
τηὶδ απάρσῃ αγάπαάθη ἀδγρούμδη ὑγογάθῃ, 818 68 ὈΊΒΠΘΥ σθϑομθῆθη 150. 

ΑΒΘΥ γυἱϑ]] θοῦ ᾿ἰαββθὴ ΒΟ ὨᾺΠΙΏΘΗΥ ΒΟΡΆΓ Βαύγοῖδο [τ α]6 

Ἐομέμοις οὐρτησοη. Ηδὺ Αὐμθηδιοθ σιτκ] ἢ ἀ885 Συμπόσιον Ἦρτο- 
ἄϊδη5 Ὀθηυὐχὺ, 80 γογάθη 61 ἀοΥ Οἰθυόοβημοιὺ Ηθγοαϊδη5, 516}: 586] 08ὑ 

2ὰ ὙΙΘάογΒο θη, βἰάσκογ ὑὐ Ρουθ πβὑϊτητηα ρθη συ βομθη ἄθπὶ ΡΆ]]6- 
ἰαἰγοβ υπᾶ ἄθῃ οὶ Ρμοβοριϑύθῃ σὰγ [[ηἰοχβυ ὑσαηρ, μβογοσ Απϑιο ὗ 

ἀϊοπθη Κὄμμθη. 
γϑμπ Ζ. Β. 1π οδυβίοσοιῃ βίθῃξ ἡ ἔγχελυς διὰ τοῦ ὕ, ὅταν ἕνι- 

κῶς λέγεται, καὶ ἐγχέλεις δὲ διὰ τῆς εἰ διφϑόγγου πληϑυντικῶς, 80 
Θηθρυιομὺ ἀϊο8 Κἄγρ]ομθ Εἰχοοσρὺ σοηδὰ ἀθπὶ Ὀ6ὶ Αὐἰμοπαῖοβ ΕΓ 

Ἡδγοάϊδη ἴθ ΑΠΒΡΥΟΒ ρϑηοιμηθηθῃ δος. ΑΘΥ δὰ α16 ΟἼ]Ο886 
Φασιανοὶ μὲν ἵπποι λέγονται" ᾿Αριστοφάνης (Υ̓ΟΙΚ. 108) ,,εὐ δοίης 

γέ μοι τοὺς φασιανούς, οὺς τρέφει “εωγόρας“. φασιανικοὶ δὲ ὄρνι- 
ϑες ὁ αὐτὸς ἐν Ὄρνισιν (Υ͂. 08) οηὐθρτιομὺ δαΐβ οηρδία ἄθιὴ οἰ 

ἄθρβ Αὐἰβϑηδῖοβ ΙΧ 3871 ἃ, πὺγ ἀδίβ ἀθὺ Ἰοϑύχίασγθ, υὑτῇ ἀοο ἢ οὐνγαϑ 
6] Ὀβύδηα!ρο8 Ζὰὶ Ὀϊοΐθη, βαρὺ, δ΄ ὈΘΖΙΘμ6 ἄθῃ οἵβίθῃ ΘΓ πιομὺ δυΐ 
Ρίεγαθ, 16 68 416 πολλοί χη οὔπὸ ατσγυμπα ὑμᾶξθη, Βοηάθση 66 8}]8 
καῇ Υομο].) Β6ὶ Αὐμοπαῖοβ Π 61 Οἱ οηύθρυομῦ ἀογ ΑΡβομη δὲ ΡΟΣ 

1) ΤἈὨθοάοβιοβ, ΟὮ] δὰβ8 Ηοσγοάϊδῃ, ἀἰθβοὺ δ8 δ᾽ ἔουοσ Φ6]]6. 

2) ΙΟἢ βούζθ 'πὶ ἔοϊβεπᾶθῃ ἀϊθ βοβὅπρι Αὐϑέ γτησθα ΟΟΠΠΒ ἢ ΒΒοὶμ. 
Μιυ8. 48, 411 υπὰ ἀδῃ ΝΟ ΤΟΙΒ, ἀδίθ 16 61 ῬΊουβοι ἐτ ΜΟΘΥ8 402, 9 Π᾽ 

βίδβοηἄθῃ Βορθ]η 8δὺ8 ἄθιῃ ΡΣ] οὐδ ΧῸ8 βθιημμθη, σόσϑαϑ. 916 ψ]ου βίο Ἠδπᾶ- 
Βο γι ν (γαίο. στ. 2220) Ὀοπυΐζθ Θὰ 6118 πᾶο Οὐ η8 Απραῦθη, 61}18 ὩΔΟἢ 

οἰζθῆθη ΑὐῇζοιοβησηΖθη. 

8) κα ϊ. ἀ16 ΑΥϑίορ 868 - Βοῃο θα, Γγ ψ ῖο 6 ἀ16 Βοπαΐζιηρ ἀ68 Πογο- 

αἰ ΔΒΘΊΒομο ΕΥΙΩΡΟΒΊΟΩ ΟΌΘ ΟΥ̓ΜΊΘΒΟΩ ἰδύ. 
20" 
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γάρος τηῇῦ 5656. Αυΐγβη]υηρ ἀΘΥ Ὑϑυβο: θάθμθῃ Καβὺβ ἀυσομδὺβ ἄθῃ 
ἔράμου δὲν Ηογοάϊδη πὶ ΑΠΒΡΥΌΟΒ ζϑποιησάθηθη ϑύάοκοη. θη ΟἸἐδέθῃ 
Σοφοκλῆς Τριπτολέμῳ οτοῦ ταριχηροῦ γάρου“ υπὰ ὅτι δ᾽ ἀρσενικόν 

ἐστι τοὔνομα Αἰσχύλος δηλοῖ εἰπών ..καὶ τὸν ἰχϑύων γάρον"“ ομΐ- 
ΒΡΓΙΘΩδ 1ἢ ἀθτ ΡΒ] θἔδιΓΟΒ - Εἰχοοσρὺ ὁ γάρος ἀρσενικῶς. οτὸν (τῶν 
γα.) ἐχϑύων γάρον". καὶ ..Κἁγάρον τὸν ἰχϑύειον“. Σοφοκλῆς. ΠΥ ΑἘ- 
Βοβηχδ ἄρογ Κατακεῖσϑαι υπὰ ᾿νακεῖσθαι Αἰδοη. 1 28 Ο οηἰδρυιοδὲ 
56] 8ὺ ἴῃ ἄοτῃ ΟἸὐαὺ ἀθπὶ ῬΒΙ]ούδιγοϑ ῥ. 441 Ρ., ἀϊο Βοιημουζαμρ δοσ 
ἄθῃ σικυὸς σπερματίας Ὀ6ὶ Αἰβοπδῖοβ 1 68 Ο ἀρὰ ΡΒ: δἴαῖτοβ 

Ρ. 4605 Ρ. Μοὴν σιγὰ δΒοθη  Ποἢ α10 γνο1}16 ΡΟ] Καύίϊοη ἀ68 Βοθγο- 
ἀἸδηθίβομθη Ὑ ΌυοΒ ουρθῦθη. [ΙΟἢ 806 πὺν ῬγΟΡΘα δηροί γῦ, ἀσπὰ 
ΖΌΡΊ]ΘΙΟΝ 2 ΖΘΙ ρθη, ΜῚ16 416 Οὔθα ὈΘΘΌΠΠΘΗΘ 6] απ ουβυ μμηρ ὈΘὶ 
ΑὐΒθηδῖο8 σγϑι θυ ρο  γὺ πογάθῃ Κδηη. 

ἴῃ ἄδθτη ϑ'υχαροβίουῃ μδὺ Ηρυοαϊδη ΠΒΟ ἋοΥ διύία ἀδὺ ἅ]θσθη 
αγδυσηδῦκου ποσὰ ἀ16 Εἰ γγΟ]ΟρΊΘ ταλῦ θη ἸΟχ κα} 150 }-ὐ 1 ΒΘ ΒΟΉ ΘῈ 
Βοιμου αησοη γουρυπάθη. Ὑασαπι οΥΓ --- ἄθπὶ (ἰθβοβχηδοκ ἀοὺ Ζοὶξ 
ΒΘοΒμαης ἐταροπα ---- ποῦ δυο ἀ16 δέου βομθη Βοιμοσ Καπρσθη 
Δ]οπ ὑπ ὍΔ] δυὸ οὐσοιοσῦ 1ῃ ΘΙΠΟΥ ὈΘβοπάθυ ΘΟΒΓΙ ογ- 
ΒΟΒΘΙΠΘῺ ΙΔΆ865 ΚΟπηΐΘ, 8686 ΙΟἢ ΠΙΟμύ. 80. υἱϑὸὶ ρίδυθθ 168 Ὡ80}- 
ΟΊ 686 Ζὰ ΠΔΌΘΙ, ἀδίβ, θη ἀοὺ ΡΒ] οὐδ ΓῸΒ ὙΠ ΥΚΊΙΘἢ ἀπϑομὺ τᾶγο, 
υτοίβογα ΑΡΒομη θ δὰ8 ἄθιὰ ΑΥἸΥΙΏΡΟΒΙΟΩ ἰπ 18 δα ΘΟ ΠΟΙΏΤΘη 861} 

τα ἰΒῴθῃ. 
ΕΠπη Ἰοὐχίθβ, σσθπ 8 πιο δηἰβομθιάθπάθβ Αυρυμηθηὺ Ὀἱοίοὶ 

δα Ποἢ ἀϊ6 Του θέθσαπρ 468 ΡΒ] θἑαῖτοβ. 
ἴῃ ἀδγ Ὀοβίθῃ Ηδπάβομγξ, ἄθηα Ὑ αΐιο. 0]. 2226, ᾿ἰδῦ δὺ τοὶ ἀδὺ 

Αἰλίου Ηρῳδιανοῦ περὶ ἡμαρτημένων λέξεων Ὀοίμὑο] θη Ῥδχατα! μην 
πα αοἰηθη Εἰχοουρὺ δὺϑ ῬΈΤΥΠΙΟΠΟ8. σουρθυπάθη. ἴῃ ἀθυβϑί θη Ζα- 

ΒΒ] Θηϑ 6] πηρ ΟΥβομθιηῦ ΟΓ --- ΠῸΓ ἀδίβ Ὀ6Ὶ 8.16 δου θη ἀἱ16 
ΤΊ|061] 6810 --ὀ ἴθ ἄθηῃ ὈΙΒΒΘΙ ὑμροδομίοῦὺ φθὈ] ]Θθθπθ Οοά. 
γίμάου. 1712 (αι8 ἄθα Απέδηρ ἀ68 ΧΥ͂. 9δβσβυπαογίβ), νϑυθυπάθῃ 
Ιηϊῦ ΘΙΠΘΙ ὩΠΟΠΥΙΏΘΏ, ΒΌΘΙ Αἰΐθῃ ὑπα αἀυγομδῸ8 ὨΙομῦ ὑγοσ]οβθῃ δἰὐξὶ- 

οἰββομθη βου. 16 ΑΡΙΟΪσο οα θρυιομῦ ἀΟΥ ἀ68 Ὑδἰϊοδηαβ, πᾶπι- 
0} ΕὉ]. 118ὅ---171τ περὶ ἡμαρτημένων λέξεων πα ἀδῆδοῃ ΟἾΠΘ 
βοβομάθσο Τγοπηὰηρ ἀοΥ Φιλέταιρος; ἀδηπ ΕὉ]. 177 ἀ88 ὑῃθοκαπηΐο 
ϑέίοὶς, Ἀἰοσδαῦ 111"--119 ἀδ88 Εἰχοουρὺ δὺβϑ ῬὮΈΓΥΠΟΠΟθ. ἘΠ] ΠΖΘ]Π68 
Νοὰθ Ὀιοίοὺ ῬΈΓΥΠΙΟΠΟΒ 16 ΗρΙοαΐδη, 810 πηϑιϑίθῃ πα] 16} ἀ6Υ 

ὉΠ 6 Καηηΐθ, ὐΒργρΊ] ἢ. 1 ΔΙ  ὈΙΒομθη ΤΥϊπγοίθση γουίαίϑίθ Ττακκίδί. 
ον Εριἱοιηαίου ἴαμα ἀ16 ϑέϊοκθ βΒοβοῃ σοὶ πὶρὺ; Ζυγθῖπια] οΥωτοι 
ΟΥ̓ ΒΙΟΒΟΥ Β60108ὺ ἀ48 δύ οσῦ; 416 α]οββ 468 Ῥθσυπομοβ (69 1.00.) Τε- 
λευταιότατον λέγειν ἁμάρτημα τῶν περὶ παιδείαν δοκούντων τευ- 
τάξειν' ἐπεὶ γὰρ κτλ. οδπηίρτγαοίβέε ᾿ῃπὶ δἰπθῃ Εἰὐγ ἰϑύιηρθδυβγα, ἀθη 
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ἀ16 ϑρδξοσθῃ ΑὈΒοθσΘῖῦοΣ ΕΡ ἀ16 Ηδαρίββομθ δὴ ἀ6ὺ ΟἼ]οββ Β16] θη: 

Τελευταῖον" οὐ (ζτελευταιότατον᾽ τοῦτο γὰρ ἁμάρτημα τῶν περὶ παι- 

δείαν δοκούντωνν τευτάξειν. σὺ δ᾽ ὁ πάντα ἀχριβῶν καὶ τοῖς μακρῷ ᾿ 
ὅου σοφωτέροις ἐπιτιμῶν ῥαδίως, τῷ ποτε τῶν καϑαρῶς φωνὴν 

Ἑλλάδα ἀφιέντων τευτάξειν λέγοντι ἐνέτυχες; απὰ ἀ16 γογΒοΒ τ 

ἄθ8 78: 18 ῃθη Ττακίαίβ ἥρω" οὐχ ἥρωα, ἥρωες ἥρως ἑκατέρως ἐρεῖς 

γουϑι εὐ ΟΥ̓ ταῦ ἄθια Ζυβαὺζ ἀλλ᾽ ὃ Φὥρύνιχός φησιν ἥρως οὐ λέγου- 

σιν εἰ καὶ ᾿Αριστοφάνης εἴρηκε βιασϑεὶς ὑπὸ τοῦ μέτρου" τῷ δ᾽ 
ἠναγκασμένῳ οὐ χρηστέον. )18 Οἰΐαὺ ἰϑὺ πὔγ!]Πο ἢ δὺ8 ἀ6Πὶ 
ξο]ϊροπάθπ ῬΈΣΥΠ]ΘΠΟΒ - ΑΡΒομ τέ θηὐῃοϊησηθη ἀπά Κοπηΐθ ἴῃ ἀ6ῃ 
Φαθθ ἢ ἀν Ἠδυρίαᾳμθ}1]60 80 πιομὺ βίθμῃβῃ. 16. Εριὐοτηδίοσ ρομῦτγίθ 
ΟἸΘΠ ΔΙ ΘἰΠ6Υ ΖΘ] οἢ ἔγάμϑη Ζο1, ν161} 6] αὐ οθθη 716 ποὺ ΝΔΟΒΌΠ Δ 6 ἀ68 

Αὐθοϊθηηυβ ψγὶθ ΟΥῸΒ πὰ ΟΥΟΙ, 8η. Π δίβ 68 1ὴ ἀδὺ ἐγ ἢ ὈΥ̓ΖΘΗ Ἰ ΠΙΒΟΉΘῺ 

Ζοιὺ γΘ ΒΟ: ΘάΘη6 Υ ΘΥΘΙ ΠΙρτ ρθη ΒΟΙΟΒΟΥ Εἰχοουρίθ σ᾽, ὈΘγΘΊΒ6) ἈΠ5 78 
α16 Θδσητα]υη ρθη ον Τεχνικοί 61 Εἰυϑέαί!οθ, νῷ]. 859, ὅ4 φησὶ γοῦν 

Αἴλιος Διονύσιος ἰατρὸν γυναῖκα, 'άλεξις δὲ ἐάτριαν, ἡ δὲ ἰατρίνη οὐχ 
᾿Ελληνικόν φησιν. παρὰ δὲ τοῖς Τεχνικοῖς κεῖται καὶ ὅτι ὁ μὲν 
Ὧρος οὐχ Ἑλληνικὴν λέξιν τὴν ἰατρίνην εἷναί φησιν, ᾿4λέξανδρος δὲ 

ὁ Κοτυαεὺς πρὸς ἀκρίβειαν λαλῶν μὴ ᾿Αττικὴν εἶναι αὐτὴν λέγει.) 
Εϊαβίαν!ο8 σιοθὺ Ἀ1ῈΓ Ζυρ]οῖ ἢ ἀἴ6 ΑἸ ]άγυηρ ἀοΥ σοὰ ΟὐδΒη τι! - 

σοίοι] θη ΘΒ Κυρίου 468. θυ Ἰδηθβομθη ῬΜΙ]οίαῖγοβ: καὶ ᾿4λεξάν- 
δρῷ τῷ κωμικῷ συγγέγραπται τοιουτονὶ συνταγμάτιον, ἐν ᾧ πολλὰ 
τούτοις συμφέρεται᾽ δοκεῖ μέντοι μοι οὗτος παρ᾽ ἐκείνου λαβὼν 
ἔχειν, ἐπειδὴ ὅσα ἐκεῖνον εἰκὸς εὐφραδῶς εἰπεῖν, ταῦτα μάλιστα καὶ 

ἐνταῦϑα εὑρίσκω. Ὅλ ἀο8 Κοίγξοτθ Κ'οαυ Ὁ ΠΟΟῚ 8 ἰπ α16 Ζοιέ 
ἦϑ8ὸ. Ζυβδιηηηθηϑίθ ] ρθη, 8190 ΒΙΟΠΘΥ Ὀ1]8 118 Εἶθ ΦΑΒγυπάουὶ 
(μδὸ ἢ} ΟΥΟΒ), ϑυμα] θη ταῦ, ἰϑὺ 68 νγοϑιίδυβ ἀδ8 δι πίδοιβίθ, δὴ 18 Ζὺ 
ἀθηκθη. ἡ Ὁϊ6 Ατί, τῖθ ἀϊθ Αὐξϊοἰδέθπ ἰπ ἀπαπίογσοομθηθσ ΕὉΪρΘ 
ΘΙΠΟΙ 468 δῃαθγ ΠΩΘὮΥΘ τ ρου ριΊσοη Απαάθγθηρθη ὙΠ] ἀουΒ ]θὴ 
(ἀΒη]1ὁ ἢ} σῖθ ἀ16 Ογαυισηδύ κοῦ ἀ16 κανόνες), ταδορῦ οἷμθ Βοῃυύζαῃ; 
ἀἸοθοὸ8 ΑἸθχβῆησου ἀυγορ Ηθγοαϊδη ΠῸΣ πο ο] Δα] μοσ. ΟἿ τη8η 
γ χωμικῷ ἸΙΘΌΟΥ χριτικῷ οὐδγ γραμματικῷ οὐθγ Κοτυαεῖ οἰ πϑοίζθη 

11, ὅπαοχΐ δὴ ἀδὺ ὥὅδομιθ μ᾽ ἢ ἐβ. 

ΕἸΠ6 5010 86 βδαπηιιίυηρ σοῦ Τεχνικοί, 6 ]6 86 δου ἄθη ᾿Ἑλλη- 
νισμός φοβοθγ] ΘΌθη Παθθη, θοηαίχί δοὰ ΤὨΟΙΩΔΒ ΜαρΊϑίου οὐθυ 56 1Π6 

1) δὴ ἅδη) ὁ) πὶσὰ Σὰ ἄθη νὴ ἴὔβομοσ (Υ8γ0Ὁ. 1889, 887) υπὰ Ὁ]16]9 
(Βοστθθβ 26, 248) Ὀθβργοολθμθη Ρ]υΐαγο;- βΟ ΒΟ] 10 ἄθιὰ Α11}108 ὈΙΟΏΥ 8108. 6116 

ΒδΙΩΙΆ Ωρ ΥῸΠ ΤΠΘΏΣΘΥΘΏ περὶ ᾿ἡττικῆς γράψαντες συνηϑείας οπίροροηροβίο! ]ῦ, 
ὙΠΘΟΩΙ Ὀοά6 τ αἀταμὰθ ἀ8.886106 ΘγθΌθη. 

2) Ε9ΠῚ ΑἸοσδηᾶοσ Ροϊγμίβίου, δυΐῦ σϑ]οθθη ὐπάοιαυηα στοῦ, βομβοὶπὲ ταϊγ 
οἷο ἀογασγίϊμο βδιωτη νῷ ΠΟ ὑ ὩΣ ΟἾπΘ Βοος, βοηάθσῃ πηχτηδρ] 10}. 
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ῃϑομδβίθη ΟΥΡδΠΡΟΥ, ὑπ Μ|Γ Κύμμπθη ἀ1686 ΔΙ] ηρ ΒΟΡΆΓΣ ΠΕΠΟΥ 
Ὀοβυπιηθη. ΤὨοΙμδ8 Ὀοηαὐχὺ ΒΟΤΟᾺ] ἀ16 Ὀθιάθη Βομσι θη Ἡδγοαϊδιιβ 

. ἈπΠα ἀ48 ῬΒΥΥΠΙΘΠΟΒ8- Εἰχοουρύ, 818 δΌΘἢ ἴῃ υχηξαββοηαἀβύθη Μαίβθ ἄθη 
Δ ΙΒΟΒΘη ὈΘΙάΘη τὴ ὙΙΠάοθοη. 172 ουμαἰΐθμθη πϑαθη Τγακίαῦ, ἀοΥ 
Δ]Π]ΟΥΔΙΠῦΒ. ἰῃ ΥἹΘΙ6η Ο]ΟΒθθη ποοὰ το] βίδα! ρ.  ὙΑΥ, 818 1ῃη 416 
Ἰυηρο δα βου Ὧμ8 Ὀϊθίοί, 416 18 ΠῚ ὈΊΒΟΠ6 ΕὌΥΤα ΔΌΘΥ πὶ νγοβοηΐς- 
ΠΙΘΏΘη ὍΤΟὮ] ΒΟθῸη γϑυοσοη μαίίθ. ΕἾ Ὀθηυΐζὺ ΒοραῚ 416 Βϑιηθυκαηρ 
ἄρβ Βοάδούουβ αἰ θϑοῦ συλλογή τὰ Ἃἀ6Υ ΥοΟΥΒΟΒΓΗ ἀ685 ΠΘΌΘη 

Τγακίαϊοϑ δου ἀϊθ Εὐσαθη ΓἬρω, ἥρωα, ἥρωες, ΠῸΣ αδίθ ΘΓ 516 οὐὗνγδϑ 
ὈΘΘΒΟΥ τη ἀθπὶ Ηδαυρί 61} τογθιμάθὺ (τῷ. Το. Μαρ. 1609, 6 ΗἸ., 

ῬΆγγη. 158, 1 ἴωο. αμὰ 16 υαπΐθῃ δοροαγαοκίο Βειπουϊπιηρ). Νυῃ 
σἰορὶ ΤΒοιμαθ 140, 9 α16 γουβολ τ ᾿Ερυγγάνει λέγουσιν οἱ Τε- 
χνικοί, ὅταν τις ἀπόσιτος ἦ" ἐρεύγεται δὲ μετὰ τὴν τροφήν. )85 
ἰδὺ ἰαϑὺ πὔγίοῃ 416 οἱρθὴθ Μοίπυηρ 465 ὙΟΥΆΒΒΟΙΒ ἀθ8Β πρυθ ἢ 
Ττακίαϊοϑ. ΕτῚ᾿ οἰδαγὲ ἔϑσπου 200,10 Φασὶν οὗ ἀκριβεῖς Τεχνικοὶ 
τὸ μὲν οἶμαι ἐπὶ ὁμολογουμένων τίϑεσϑαι, τὸ δὲ οἴομαι ἐπὶ ἀμφι- 
βόλου. 2168 οηὐθρυιοαὺ ἀν Ηδτοαϊδη- 6]οϑ86 ἵπὶι Οοα. ὙΊπάο}. (88 
ἄρια ῬἈ]οὐαἰγοβ)}) Ὅτι τὸ οἶμαι ῥήματι δριστικῷ συντασσόμενον 
ἐπὶ βεβαιώσεως λέγεται ὡς 4ημοσϑένης ..Δἀλλ᾽ οἶμαι παρ᾽ ὅμοιόν 

ἐστι ὕπερ περὶ τῆς τῶν χρημάτων κτήσεως οὐ γὰρ λέγει ὅτι νο- 

μίξω, ἀλλ᾽ ὅτι οὕτως ἐστί. τὸ δὲ οἴομαι ἀπαρεμφάτῳ ..οἴομαι εἶναι, 

οἴομαι εἰρηκέναι" σημαίνει δὲ τὸ νομίζω. 16 Τεχνικοί πογάθη --- ἴ6}15 
ΤΥ πο ἐδ οηὐρδηρθη ἰϑὺ --- ΠᾺΓ ΠΟΘΙ ΘΙΠΙΏΔ] γοη ΤΟΙ Δ5 οἰὐοτὲ 
280, 6 (μδοὸ οἰμοῦ ἄθπὶ ΑἸΠΙΠΟΠΪΟΒ ΘὨ ΒΡΥΘΟ ΒΘ μἄθη (Ἴ]Ο886 6 Γ 
Μαστός ἀπᾶ μαξός) φασὶ μέντοι οὗ Τεχνικοί" ἐπὶ μὲν ϑήλεος διὰ 

τοῦ στ μαστός ἐκφέρεται οἱονεὶ μασητός, ἐπὶ δὲ ἀνδρὸς διὰ τοῦ 
σϑ, ὁ μὴ ἐσθιόμενος. ΟὟ ἄδπι εἶπα Ηδγοάϊδη- οἄδθσ ῬΈΓΥΠΙΟΒΟΒ- 
6]0586 πὶ ΤΊ ΠἀΟΡΟΠΘΏΒ15 Θη Βρυι οὐ, γοστηδρ᾽ 1ἸΘἢ ΠΙΟμὐ Ζὰ ϑαρθη, ἀδ ἰοἢ 
Ἰοὺ θϑϊ46 δύΐοϊικο πιομλὺ νο]]βέδηαϊρ δΌρ ΒΟ γΊΘθθη μ806: δυο θη η 
516 ΔΡΘΓ 1 ἋΟΥ Ἰαπσοη Ηδηαβοιτν ἔθ] 6, πισγὰ δὴ ἄθῃ Ηδυρύ- 

γοϑυ αὶ πιοιίβ σοϑηαοτῦ: ΤΒΟΙΊΔ5 88 θρθῃ Ἃ1686 ϑδιμσα απρ αὐῤὶ- 

οἰβύϑομον Ττγακίαϊ 418 οἵ Τεχνικοί. 6 Βονθὶβ σιγὰ ἀδαυγοῦ γο0]}- 

βίβηα!, ἀδίβ δ α16 ῬΕΥΥΠΙΘΒΟΒ- ΕἸχοουρίθ ἀ08 ὙΙΠπάοθομ. ΘΗΡΘΙ 815 
δΔηάρθγ τηἱῤ ΤΠοτηα8 ἀθθυθ  ΠβυΠη 6: τη8} γ υρ 6] ο ἢ 6 αγθὶ 1} Π]0 ἢ 
ΒοΥΔαΒρο  θηθ Ο]ΟΒΒΘΗ: 

ῬΈτγη. ὃ: 1ο. Πτῶμα᾽ ἐπὶ νεκροῦ τιϑέασιν οἱ νῦν, οἵ δ᾽ 

1) 16 ατγίδπίθῃ ἀθβ γαίϊοαπυβ 81η4: Οἶμαι καὶ οἴομαι διαφέρει" τὸ μὲν 
γὰρ οἶμαι ἐπειδὰν περί τινος διισχυριξομένου λέγουσιν, ὥσπερ καὶ ὁ Δημοσϑένης 

- ἀλλ᾽ ὅτι ὄντως οὕτως ἐστὶ καὶ συντάττεται ῥήματι ὁριστικῷ᾽ τὸ δὲ οἴομαι 
ἴσον δύναται τῷ νομίξω καὶ συντάττεται ῥήματι ἀπαρεμφάτῳ --- Ὡ8Ο} εἰρηκέναι 
ὨΌΠΣ ὩΟΟῚ καὶ τὰ τοιαῦτα. 
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ἀρχαῖοε οὐχ οὕτως, ἀλλὰ πτώματα νεχρῶν ἢ οἴκων. -- ῬΆγγη. 

ψιμάοροη. Πτώματα νεκρῶν ἢ οἴκων. --- ΤποΙη. 200, 14 Πτώματα 

νεχρῶν καὶ πτώματα οἴκων ἀρχαῖοι" οἱ δ᾽ ὕστερον πτῶμα ἤτοι νε- 
κρὸν ἄνευ τινὸς προσϑήκης. 

" ῬΆγγη. 156 ο. Βρῶμος᾽ πάνυ ἐξήτηται, εἰ χρὴ λέγειν ἐπὶ τῆς 

δυσωδίας. μέχρι οὖν εὑρίσκεται, ἄχαριν ὀσμὴν χρὴ λέγειν ὥσπερ 
κωμῳδοποιοί. ---ὀ ῴῬΆγγη. ΥἹπάοροῃ. Ἴἥχαριν ὀσμὴν λέγε, ἀλλ᾽ οὐ 
βρῶμον (ἐπὶ τῆς δυσοσμίαςν. --- ΤΒοΟΙΩ45 8, 1 ἤχαρις ὀσμή" ἀλλ᾽ 
οὐ δυσοσμία. 

ΡΒγγῃ. Ὑιπάοροη. ᾿Βπρακλέα δεβιδτρ νον: ἀλλὰ μὴ ἫἩρα- 
κλῆν. --- ΤΒοιη. Μαρ. 111,14 Ἡρακλέα: ὡσαύτως δὲ καὶ Θε- 
μιστοκλέα καὶ Περικλέα καὶ ὅσα τοιαῦτα ἐπεκτείνων τὴν τελευταίαν 
συλλαβὴν λέγε, ἢ Ἡρακλῆ χωρὶς τοῦ ν καὶ Θεμιστοκλῆ, ἀλλὰ μὴ 
᾿Ηρακλῆν Θεμιστοχλὴν Περικλῆν. )᾽ΆῈὲ βίαγκο γεογκάγζαηρ ἀοὺ οτ- 

Ἰασα τῷ ὙἹΠαοΡοη. ᾿ϑὺ συ ρΊθι ἢ ΤῸ] ΚΙΑΡ πα ΚΙΑΓ ΒΟΉ ΠΟ ἢ δι ἢ, 
ἀαίβ 68 816}, ψῖὶ6 ἄδογ}} 61 ἀθῃ Φυθ]] πα πὐουϑι μα ηρθη Ζὰ ϑρδνθγθη 
στ ΘΟ ΙΒοΒ θη ὐτδιητη δέ κοστι, ατὰ 416 Βοπαὐζαηρ, γοὰ Ηδη ἀβομυ θη, 

ΒΟ ἀτὰ 416 Βοηυίζαηρ; ΘΙ ΠΖΘΙΠΘΥ ᾿ΚΆΥΖΘΥ ΘΟΒΓΤΊ ἔὔνγουκο Ἀ8η 46] τηαίϑ. 
1458 ἀΔ8 ἡθυροίυπαθηθ αὐξ]οιϑύβοηθ Εἰχοασρὺ αἱ 150, σοὺ παη- 

ἸΏΘΗΥ ΒΟΒΠΟῚ 88 Β6ῚΠ6Ὶ ΑὐὙΠΔΗΠῚΘ ἴῃ Ἃ85 ΟὈΥΡΒ ἀοΥ Τεχνικοί ὨΘΤΎΟΥ. 
θη ουαββου Ὀθϑθ τη Ζὰ 0 ]] 6, Βομϑὶηὺ δι 381: 5105. Ηδ]]8 105, 
8 ὙΘΙΟΠΘη ὙΓΟὨ] 6 468 ὙΥβιηδίβοθα ΔΙ ΌΘΥ Ζυμϑομδὺ ἀδηϊκί, 186 68 
πού. ὙΥΟᾺΙ ῬὈουΠΓΘη 5160} οἰηὶρθ Ο]οββθ ταῦ ἄθιη, σγχ88 08 Ρδο- 
ἰ1ο8Β (Β10]. Οοα. 219) δὺ8 Ἠδ]]δάϊοϑ δυμαιίθη μαὺ, δροῦ ἀἴ6 Ογάπυῃς 
ιϑὺ ζ8η2 Ὑθυβο 66} 7); ΜΓ τη βύθῃ πα] ηἀθϑίθηβ δηπθ τη, ἀδίβ 88 
ον ΟἸχθϑίομηδθ ]θ οἷη Ἰοχι Κα 80} ρσοοταποίθθ Εἰχοοσρὺ 1πὶ  θϑιηδίβ 
468 ΟΥ̓ ίμα}65. ταὶδ τιδπηϊ ίβομβθη Απάθγαπροη ροιιδοθῦ πυτάθ ἀπά 
ἄ108, Οχοϑύριοσὺ πὰ Ζὰμ 761] ἴῃ Ῥγοϑα υἱηρουδηαθ]ῦ, ἀη 5 ΘΥ ἢ] θη 

1) ΙΟἢ 806}16 ἀἰθ ἄδοσθοι δ σατηθηάθῃ Ο]οββθῃ 468 Ηθ]] Δ αϊο8 ΠῚΘΥ ΖυΒΒΙΏΤΩΘΕ : 
Ῥμοί. 5. ὅ29, 84 ὅτι ὑπὸ μάλης λέγουσι συντιθέντες, αὐτὴν δὲ καϑ’ ἑαυτὴν μά- 

λην οὐ λέγουσι (γ}]. ἀδῃ ἼΘΥΒ ὑπβοῦθα ἰοκοβ μάλη μέν ἐστι ξενικόν, ὑπὸ μάλης 
δ᾽ ἐρεῖς). 16 το]]ογ Εὐττα οὶ ΤΒΟΙΩΔΒ 286, 8 τηδομὺ αἰ [᾽ θογοὶ ιϑυϊτησλυπρ 
ταῦ Η6)]δάϊοβ ποοὴ μουϊηροῦ; ὅ88, 6 ἀλλὰ καὶ τῆς βελόνης ἡ ῥαφὶς παλαιότερον 
καὶ ἡ ξύστρα τῆς στλεγγίδος (βελόνη οΥκομηθη ῬΒΥΥΠΙΟΠΟ8Β ὑπα ἀποὺ Εχοοτρὺ 
Δ]]1οἷη δὴ; στλεγγίς Θταρῆθ]ῦ ῬΒγγηΐομοβ, ξύστρα ἀπά σελεγγίς ἀδΔ8 Ἐχοοτρί). 
ὅ88, 838 ὅτι τὸ τάριχος ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ μὲν λέγουσιν οὐδετέρως οἱ ᾿Αττικοί, ἐπὶ 
ἕλαττον δὲ καὶ ἀρσενικῶς. οἱ δὲ γραμματικοὶ τεχνολογοῦντες ἀναλογώτερόν 
φασι τὸν τάριχον λέγεσθαι. ὅ8δ, 2 ὅτι οἱ ᾿ἡττικοὶ κατά τι πάτριον ἔθος οὐ 

χρῶνται τῇ εἰ διφϑόγγῳ ἐν τῷ λέγειν ἐς κόρακας ἢ ἐς μακαρίαν, ἀλλ᾽ ἄνευ τοῦ 
διχρόνου ἐκφωνοῦσι τὴν πρόϑεσιν. ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων ἁπάντων καὶ μετὰ τοῦ δι- 
χρόνου καὶ χωρὶς τοῦ διχρόνου τὴν πρόϑεσιν λέγουσιν. 1)88 Βθϊτημιῦ ἔγΘΙ] 1 ἢ 
ΒΑΘ] ΘΟ δυ 16 ηα σὰ ἀθπὶ Εχοογρῦ; δΌσυ 86] υϑὺ 1 ἀϑὺ σ ]]θσθῃ ΕὈΥτη ἀ6886] 6, 

ἀϊο ΤΒοσα8 Μαριβίοσ 188 (140, 11 Η1.), ποιοῦ ἀον οτιϊαυῦ ποὶὺ δ. 
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ἰθὺ. Ζι 1686 Απηδῆτηθ ᾿ἰορὺ οἱη ατυπα πιοιὺ γοσ: οοθηβοσαὺ Καπῃ 
ἸΠΒΟΥΓ Αὐὐιοδὺ βοβοῃ σοῃ Ηθ]]δάϊοβ Ὀοπυὐχὺ 86]1η. 

Εϊταθβ σοῖο σὺ ὙἹ6 16 οῦ ῬΏΥΥΠΙΟμοΒ, πδῦ ἢ ποῦ δὰ 
ἄθῃ τϑηῖσο Θἰθ!]θη, τὸ ΘΓ τηϊ ὑμβούη Αὐΐου Πἰθογθ  πϑυϊτησηὺ --- 
ΒΙΘΙΠ ΘΥΚΘΠΠΘΗ ὙΠ ΠῸΣ 488 δ᾽] ρθη δὐθοιβύβομθ ἰαὐ --- Βομθγῃ 
ΟῸ ΟΥ̓ ΥΟῊὴ ἰῃτῇ ΔΡνγΘ δ. ἘΠ ὙΥ 6] ζὺν Ζοὶῦ 468 ῬΕΧΣΥΠΙΟΒΟ5 νἹοὶ 
αορίον ϑρογί, σὰ ἀθῃ Ὑουβου θη ἀοΓ δ] θγθη Αὐ!οἰβύθῃ 61Π26]Π6 
νυ] ἀογβίγοϊ θη ΑὙἸβίορ δηθβ- ϑύθ!] θη ΒΙησζυζα ρθη, ἀπὶ ΒΙΘΥΔΌΤΟΙ Α16 
ὙοΟΙΒΟΒΤΗ δυϊζαμθρθη. ῬΒΤΎΠΙΟμοα δὲ ΒΙΘΥΔΏ ΤΔΘΠΥ 818 ΘΙ ΏΤη 8] [Τὰ 
Θ΄ Ππ6 468 ΑΠδ]ορίϑηηυβ ΚΎΠΙΚ, νρὶ. 6]. Ἥρως 158 [ιο. (απβον Ααΐον Ἰδὲ 
οἱ ἥρως δαΐ ατγιπα Θ᾽ Π6Υ ΑΥΒέοΟρΡἢδη68- 5 .6116 χε] θη): Χρέως 591 [,ο. 
, 16 δᾶγ χρέος Βργϑοβθηάθ [6116 1η ἄἀθῃ ΟἹ κθη, ἀ16 ἀὰ σοία πάθῃ ἢδδῦ, 
Βομϑιηῦ ΑΓ ΊΒΟῚ Ζὰ 561}; ὈΘ5Β6Γ Ὀ]οΙ δὲ χρέως" (πον Αὐἴογ Κοηπὺ χρέος 
,061 πΙθιιδηᾶ, ἢὰὙ χρέως, τι Ύγ 0 }}} ἢ πὶ βοηβὺ δὲ ἢ 6 8..6110 4658 Ασιβίο- 
Ῥμδμ68 Ζζυπὶ Β6]θρ 468 αὐῤίβομθη Οἰθυσδυοηθ5 σοηϊρὺ; τηδῃ ὙΘΥΡΊΘΙΟΒ6 
ἀϊοὸ 6]οββα ἔχϑές ταὴῖῦ ἴθγῸΓ ργδοδθ ρθη, ρῬδρίθσπθη Εἰ γ ἰβύμηρ)). ᾿) 
ιν Κὄμπθηῃ βδῴθηῃ, ἀδίβ, σθῆη ἀ16 πϑὰθ 'οαυ ἤ80} ΡΗΥΎΠΙΟΠΟΒ 

ἈΠ, 316 Οοὔπο Καπύη ἀθββο] 06 σοϑοθλ ΓΙ ὈΘη Β61} τη [8. 
6 Δηὐαὐοιβῦ Κα δυΐ α16 ουβοδυ θη ὑηβογοβ δ άοκοβ Βοζὰρ 
ΠΘΒΊΘη 10 ἄθη ΟἸοββοα θῦ, 22 λλύχνιον;, 98, 25 “Ἤλω; 99, 21 
Θερμαίνεσϑαι; 102, 18 Κακολογεῖν, 102, 18 Καταλλαγῆναι; 1006, 88 

Μευκὴν ἡμέραν; 109, 28 Νήϑειν; 118, 14 “Ῥχαφίδα. ϑομδοὶ βομοὶπί 
68 ᾿ΠΠἸΠΠΘΙΉΪΏ ΒΟῸΣ παρ], ἀαίβ 485 ϑύΐζοκ δυοὴ ἀ6γ Ζ61:ὺ πδοὴ 
ΦΊΒΟμΘη Ηδγοάϊδη ἀπὰ ῬΈΓΣΥΠΙΟΒΟΒ σομόχί. ὙΥΊουσοῖῦ τηδῃ ὑτοὺζ ἀθΥ 
ΔΙ ουκάγΖζαῃρ, ἀ16 68. ὩΔΟ ΘΙ 8110} οὐ] ὐΐθη μαὺ, ὕογ86 ᾿θγβίβ θη 
ἀαγῇ, ᾿δ5ὲ 51:60} τηϊὸ δρβοϊαίον ΚΙ σμουμοῖῦ ποὺ δηὐβομθιάθη. 1)88 ἔχ- 

οογρὺ ᾿ἰδυΐοῦ: 

᾿Απαντῆσαι ἐπὶ τοῦ ἐντυγχάνειν καϑ᾽ ὁδόν τινι. ὑπαντῆσαι δὲ λόγῳ. 
ἀνωτέρω καὶ κατωτέρω᾽ ἐνδοτέρω δὲ οὐκέτι, ἀλλ: ἔνδον μᾶλλον. 
"Ἄπεισιν᾽ οὐχὶ ἀπελεύσεται. 
᾿“πέκτονας᾽ οὐχὶ ἀπέχτανες. 

᾿Ανοιγνύουσιν᾽ οὐχ ἀνοίγουσδιν. 

᾿Αχέστριαν᾽ οὐκ ἠπήτριαν. 
᾿“πολαύδομαι" οὐκ ἀπολαύσω. 

1) Ηδ]]δάϊοβ ἔδητε ἀϊθ8 σοϊΐοσ Οτίοη 64, 34. ἀναλογώτερον τὸ ἐχϑές 
τοῦ γϑές (τε. ἀϊθΘ ΟὟθῃ δηροῦ τίθη ΕὙαρτηθηΐθ ἀθ8 ΕἾ Γθη 8108). 16 ΟΥΟΠ- 
ΑἼοββθ ψὶσὰ ἀυσγο Ῥμοίδοβ Β10]. ὅ82, 86 ΗΕ ἀθπι Ηθ]]δάϊοθ Ζυ ρον 686}. --- 16 
σοι ΡΒΥΥΣΟΒΟ5Β Ὀοκᾶαρδο ΕΙοΒίμηρ Κοιηταῦ 8] ]οσάϊηρϑ τ ΔΈγΒΟ 61 110} βρᾶὐου 

ΠΟΘὮ Οἱ ητη8] ἴῃ ἀθ68 ΟΥΌΒ ΒΟΒΣΙΕ σόοι ῬΉΓΥΠΙΘΠΟΒ ζυτῃ ἿΥ οτί. 

ὡ. ᾿ἡνωτέρω)] .. γγυτέρω Οοά. 4. οὐχὶ ἀπέκτονες Οοά. ταὶ. Το. Μασ. 

»ὦ 
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- Γυμνάσομαι" οὐ γυμνάσθηδομδι. 

Γάμους (ποιεῖν λέγουσιν)" οὐ γάμον ἐνόει. Τλοτα. ΜΒ. 
τ, 

Γνέφαλον᾽ οὐ τύλη᾽ 

“Πιακονοῦμαι᾽ οὐ διακονῶ. 

ὅ “Ιεϑήδεται᾽ οὐ δεσμευϑήσεται 
““εηλλάγη μοι (μᾶλλον) οὐ κατηλλάγη. ἐοο Ν 

““Πιέπαιξεν᾽ οὐ κατέπαιξεν. - ΡΟ 15: 

ΖΙείκνυμι καὶ ξεύγνυμι᾽ δεικνύω πάρες. ον οὐχ 
“Πιελέξατο᾽ οὐ διηλέχϑη. 

10 Ζύνασαι᾽ τὸ δὲ δύνῃ βαρβαρον᾽ Το πο πε 
᾿Α“μάλας (λέγουσιν ᾿Ζ4ττικῶς». οὐ δράγματα 
“ΖΠιέδρα φυλακήν᾽ ἀπέδρα δέ, ὅταν ἀφύλακτος ἧ. ὥε Ὁ μλὰ 
«1ιενειμάμην (λέγουσιν), οὐ διειλόμην. Τὰ ΤῊ 

“Ἰιέπαυσεν᾽" οὐ κατέπαυσεν. » 
15 “Ζ)είλης (ὀψίας) οὐκ ὀψίας. τ πὰ 

“Ἔλξαι᾽ οὐχ ἑλκύσαι" ἐμ’ τ Εἰτὰ 
.» Ερυγγάνει (λέγουσιν, οὐκ ἐρεύγεται, 

[(καὶ)}] ἐρυγεῖν, ἀπερυγεῖν, ἥρυγεν οὐκ ἠρεύξατο."“ 
ἐρυγγάνει δὲ {ζμᾶλλονν, ἂν ἄσιτος ἧ, ἜΡΟΝ τῦθ 

420 ἐρεύγεται δ᾽. ὅταν τις ἐμπλησϑῇ τροφῆς. 
Ἔννιπτε καὶ ἔνιξεν ἑχατέρως ἐρεῖς. μὰ τρρὼ 
Εὑρέματα οὐχ εὕρηται. ον τὼ 

Εἰς γειτόνων βάδιξε' ποῦ δ᾽ ἔστ᾽ ἂν λέγῃς. ἐκ τ τω 
ἐν γειτόνων᾽ ἐν τοῖς δὲ γειτόσι μὴ λέγε. 

86 ᾿Εντυγχάνειν ζλέγουσινν οὐ συντυγχάνειν. ἀκ Ὁ ΡΣ 

Ἐς κόρακας᾽ οὐκ εἰς κόρακας. ἐκ τ ὑτηὰ 
Ἐς μακαρίαν" οὐκ εἰς μακαρίαν (λεκτέον). ὡ τοτοὰ 
᾿ἘἘπιστολιογράφος {τε καὶ βιβλιογράφος. 
Εἴσειμι (κἄξειμ᾽ ) ἐξελεύσομαι πάρες. 

80 Ἔχεσθϑαι᾽ οὐκ ἀντέχεσθαι. 
᾿Επίτηδες [(καὶ)})] ἐξεπίτηδες. ὡς βούλει. λέγε. ἜΣ όσον 

Ἔκχπωμα' τὴν μέδην μακρὰν ποιητέον. 
“Ἔλξω" οὐχὶ ἑλκύσω. δε τς ΚΠ 
Ἕτνος ζλέγουσι,) τὸν δ᾽ ἐρεγμὸν περίελε. 

8δ . Εχϑές περιελεῖς, τὸ [(δὲ)}] χϑές ᾿Αττικώτερον "“ ἜΡΟΝ Πα 
οὕτως; ὄναιο τοῦ σοφοῦ τεχνυδρίου, 

ὡ(. Κα]. Το. αῷ. 8. ᾿ἀνέφαλον Οοά. Ὁ: Βὴ κατηλλά 11. ἅλας 
γαϊῦ Αὐβ]αϑϑαηρ οἷμθθ ΑπέδηρβΟυςο δίδου Οοά. Ῥα8 Τμϑιοτηϑ 80}1{6 δράγματα 
861}. 16. οὐκ ἑλκύσαι 11. ἐρυγγάνειν 18. καὶ ἰ]σχὺ Καιθ6]. 
21, ὙΥΔΕΓΒΟΒΘΙ]ΣΟΩ ἔνεπτεν ἠδ᾽ ῶ8. ἐστὶν 24. ἐν τοῖς γειτόσι δὲ, γοτῦ. ν. 
Καὶῦθ.. 21---29. Εγρδησὺ γ. Καὶ 00]. 82. ποίει. δ8β4. ἐρετμὸν 86. Ιοὶ- 
Ἰοϊσὺ χγϑὲς γὰρ 
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ὅ τι καὶ τὸν ᾿Δριστοφάνην, τὸ τῶν Μουσῶν στόμα. 
τοῦ καταλόγου τῶν ᾿Δ4ττικῶν ἐξήλασεν" 

ἐν ταῖς Νεφέλαις γὰρ ὧδ᾽ ἐκεῖνός που λέγει" (Υ͂. 115) 
οἐχϑὲς δέ γ᾽ ἡμῖν δεῖπνον οὐκ ἦν ἑσπέρας“. 

- Ἐξξήμεσεν᾽ οὐκ ἥμεσεν. ὅ 
᾿Εξωμίς (ἐστιν) ἑτερομάσχαλος χιτών. 

- (Βέλτιον) ἐς νέωτα, οὐκ εἰς τοὐπιόν. 
- Ἑρμηνέας" οὐχ ἑρμηνεῖς. 
᾿ Ἐπιστρέφω βέλτιον, οὐχ ὑποστρέφω. 
- ᾿Ἐβουλόμην᾽ οὐχ ἠβουλόμην. 
- Ἔρρει᾽ οὐκ ἔρρεε. 

- Ζάκορον, ἐπεί τι σεμνότερον νεωχόρου. 

10 

Ζωμὸς μέλας᾽ οὐχ αἱμάτιον. . 
Ζεύγνυσιν᾽ οὐχὶ ξευγνύει. 
Ζωγλύφος" οὐχὶ ξῳογλύφος. 18 
Ζεύγλην᾽ οὐχὶ ξεῦγλαν. 

Ζόρκας᾽ οὐ δορκάδας. 

Ἡττήσομαί δον μὴ γὰρ ἡττηϑήσομαι. 

Ἦν" μὴ λέγ᾽ ἤμην. 
ἬἭρω (λέγουσιν, οὐχ ἥρωα" ἥρωες 20 
ἥρως {τὲεδ ........ ἑκατέρως ἐρεῖς. 

[(ἀλλ: ὁ Φρύνιχός φησιν ἥρως οὐ λέγουσιν, εἰ καὶ ᾿Δριστοφάνης 
εἴρηκε βιασϑεὶς ὑπὸ τοῦ μέτρου. τῷ δ᾽ ἠναγκασμένῳ οὐ χρηστέον.)] 
Ἤλωκεν οὐ χρή᾽ ἑάλωκε δέ. 
ἬἭκω" οὐκ ἐλήλυϑα. 28 

Ἤπημα περίελε ἄκεσμα δὲ. 
᾿Ηφίεσαν᾽ οὐκ ἀφίεσαν. 
Θεμέλιον᾽ οὐ ϑεμέλιος. 
Θορυβήδομαι δεῖ, οὐ(χὶν ϑορυβηϑήσομαι. 
Θήρεια κρέα" οὐκ ἀγριμαῖα. 80 

- Θριάσιον πεδίον ᾿Αττικῆς ἐχλήϑη δὲ ἀπὸ τῶν βληϑεισῶν ἐν αὐτῷ 
ϑριῶν ὑπ ᾿4ϑηνᾶς. ϑρίαι δέ εἰσιν αἱ μαντικαὶ ψῆφοι. 

- Θημῶνας" οὐ ϑημωνίας. 

Θηρεύσομαι᾽ οὐ ϑηρεύσω. 

- Θέρεται" οὐ ϑερμαίνεται. 35 
- Θρυαλλίφ᾽ οὐκ ἐλλύχνιον, ἤγουν τὸ περικαιόμενον τοῦ λυχνίου" 

ἐστὶ καὶ βοτάνη πρὸς λύχνον ἁρμόξουσα. 

2, ἐξήλασαν 4 ἡμῖν] ἐκεῖ 
τι πὰ νεοχόρου γτρὶ. Βο]θυκοβ 8. 194 

Ἴ. καὶ οὐκ νοττηυϊοὺ ΚΑ106]. 12, εἴ 
17. Τούταοὶ Ἴ νῶϊ. Απδίο- 

ῬΏΒΏ6Β γὸ ΒΥΖΔΏΖ Ὀεὶ Επδβίαί. 1028, 47 ἡ γὰρ) οὐ " λέγε 
26. Ἄπημα 21. ίεσαν 81. 82. γε!. ϑομοῖ, ΚΑΊ] Στὴ. , 4ὅ -- 
Αποοᾶ, Οχ. Π| 449, 19 838. ϑημῶνες υπὰ ϑημανίας 86. πενάῖς 
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Κατεδύετο' οὐ κατέδυε. 
Κακῶς λέγει" οὐ κακολογεῖ. 
Καταβα᾽ οὐ κατάβηϑι. 
Καταξίωσον πάρες" ἀξίωσον λέγε. 

5 Κατεντρυφᾷᾶ᾽ ξένον (τόδ᾽ )" ἐντρυφᾷ λέγε. 

Κολοκύντην᾽ οὐ κολόκυνϑα. 

Κόνδυλον᾽ οὐ κόλαφον. 

Κορυδός" ὃ χορυδαλός. 
Κάκη᾽ ἡ κάχωσις. 

10 Δημᾷς σύ γ᾽, οὐ γλαμᾷς (᾽᾿ ἀριστοφάνης λέγει), 

90 

λημῶντα δ᾽ οὐκέτ᾽, ἀλλὰ {σύ γεν γλαμῶντ᾽ (ἐρεῖς). 

“αμπρὰν ἡμέραν" οὐχὶ καϑαράν. 
“άχωμεν μή" κληρωσώμεϑα δέ. 
“έλογχε μή᾽ εἴληχε δέ. 

16 “έμφος" ὃ μυξώδης καὶ μάταιος καὶ ἀνόητος. 
ἹΜεμάϑηκα καὶ μετῆλϑον. 
Μάλη μέν ἐστι ἕξενικόν᾽ ὑπὸ μάλης δ᾽ ἐρεῖς. 
ἹΜΜαχοῦμαι᾽ οὐ μαχήσομαι. 

"ΜΜελίπηκτα" οὐ μελιτώματα. 
40 Μώνϑϑαν" οὐχ ἡδύοσμον. 

Νυυκτῶν μέσων (λέγουσιν), οὐ νυκτὸς μέσης. 

Νῆσαι πυράν" οὐ συνϑεῖναι. (Ηοτοά. 1, 507) 
Νεῖν καὶ κολυμβᾶν. 
Νηεογνὸν οὐδείς, ἀλλὰ νεόγονον (λέγει). 

256 Ξύστραν καὶ στλεγγέδα. 
Ὁμότεχνον᾽ οὐχὶ σύντεχνον. 
Ὀψαίτερον οὐδείς" ὀψιαίτερον δέ. 
Ὀρϑροιοῦμαι᾽ οὐκ ὀρϑρίσομαι. 
Οἰκοδόμον οὐ λέγουσιν, ἀλλὰ τέκτονα. 

80 Ὁτιήποτε καὶ ὅτε δήποτε. 

Πεπληγμένος᾽ οὐ πεπληγώς. 
Πετεινὸν οὐδείς" πτηνὸν δέ. 

Προσίναι οὐ δεῖ" προσιέναι δέ. 
Πηχῶν ἀπίϑανον., πήχεων δ᾽. ὀρθῶς (ἐρεῖς). 

86 Πρόσειμι᾽ οὐ προσελεύσομαι. 
Πεσσοὺς (λέγουσιν), τοὺς κύβους δ᾽ οὐδεὶς (ἐρεῖν. 

10---11. Γλήμμασιν οὐ γλάμμασιν γλημμῶντα δὲ οὐκέτι ἀλλὰ γλαμῶντα. 
Ναὶ. ΟΙΚοα 827 λημᾷς, Ἐτόδομθ ὅ88 γλάμων. 

20. οὐχὶ δίοσμον 21. οὐχὶ 9ὅ. στρεγγίδα 
28. ὙἹΟΙ]]οΙομῦ οὐκ ὀρϑρεύσομαι 

σύ γε υπὰ ἐρεῖς ογρδηνγὺ γοη 
ΚΑΙΌΘΙ, ἀογ δύο ἴῃ ἄθῃ Ττακίαὺ γλάμων᾽ ἐρεῖς νογτηυ οί. 11. ὑπομάλη 

21. δὲ {πᾶς ΚαΑΙΌΕΙ 
82, ὙἹΘΙ]οιοὺ πετηνόνῃὉἢὃ' ὙἸποιηδβ πετεινόν. 

193, 8 
ΤΒοτ. Μαρ. 

διδ, 12 
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Πρίον καλεῖν δεῖ, οὐ πρίονα. 
Παάροχος᾽ οὐ παράνυμφος. 

. Ῥάπτρια {μὲν οὐδείς, ἀλλ᾽ ἀκέστριαν (λέγει). 
’ Ῥαφίδα οὐδείς, ἀλλὰ βελόνην. 

ἴδε. Συνδεῖτε᾽ οὐ δεσμεύετε. καὶ συνδούμενος. 
δε. Σῶν, οὐχὶ σῶον" τὰ σῶα δὲ δεῖ λέγειν. 

Συλλαμβάνειν βέλτιον. ἄλλως μὴ λέγειν. 
᾿ Συνείλοχα᾽ οὐ συλλέλοχα. 

Σκχυτοτόμος᾽" οὐ σδκυτεύο. 

᾿ Σύξυγα᾽ οὐ τὸν σύξυγον. 

᾿ Συφορβὸν οὐδείς" συβώτην δέ, 

Τὸ τάριχος᾽ οὐχ ὃ τάριχος. 
Ὕδερον ἐρεῖς (σὺ) τὸ πάϑος, οὐκ ἐρεῖς ὕδρωψ. 
Ὑπόποδος ἐρεῖς {μὲν). ἔκποδος (δ᾽) οὐδεὶς ἐρεῖ. 
Ὑπέλιπεν ὃ λόγος, οὐκ ἐπέλιπε (λεκτέον). 

᾿ Ὕειον κρέας᾽ οὐχ ὑὸς κρέας, καὶ ὑεικόν, ὡς βοεικόν. 
Ὑπαίϑροιον᾽ οὐχ ὕπαιϑρον. 
Φοινίκεον᾽ οὐ φοινικοῦν. 

Φϑόην᾽ οὐ φϑίσιν. 

᾿ Φροίμια᾽ οὐ προοίμια 

Φαρμακίδα᾽ οὐ φαρμακόν (Ατϑίορῃ. ὙΥΟΙΚ. 149). 
Φάκελον᾽ μικρόν {τι δέσμιον ξυληφίων. 

᾿ Χλιαρόν᾽ μὴ χλιερόν. 

Χώραν ἔρημον, οὐχ ἐρήμην (λεκτέον). 
Χορτάσματ᾽, ἂν ἦ πολυτελῆ {τὰν βρώματα. 
Χρέως τὸ δάνειον, οὐδὲ εἷς ἐρεῖ χρέος. 
Χλωρὸν λέγουσι τυρὸν ἁπαλὸν (᾽ 4ττικοῦ. 
Ψιϑυρός καὶ ψιϑυριστής. 

᾿Ωνήσομαι βέλτιον, οὐδεὶς δ᾽ ἀγοράσω. 
Ἰφρακιᾶν, τουτέστι χασμωδῶς ἔχειν. 
Ὥχρους λέγουσι καὶ φασήλους ἑκατέρως. 

10} Κοῦγο Ζὰαπὶ Ῥ]ούαϊγοβ Ζαγοκ; βοῖὶηθ Ηδαυρύίαᾳυθ}}60 ὙΑΥ 610 
ΒΟ ομθα ΑἸΟΧδηάοσΒ σοὸρ Κοίγαϊα, Ὑγ 08 ἴῃ ΟἰΠῸΓ ἐγ ὈΥΖ8}- 
{ΒΟ θη Θδιητ]ηρ Ἃ6Γ Τεχνικοί ΠΟΘ ουμαϊέθη γαγ, σοη ἄθιῃ 6- 
ἀδοίου ὈΠΒΘΓΘΙ ϑϑϑιητα]υπρ ΔΡΘΓ ΘΌΘῺ ὙγΘΩΘη 561 Π6 1} ὑ ΘΥθὶ πβεϊτητηθηρ, 
τὺ ἀοηὺ ῬὨΙ] οὕ! ΓΟ8 ἔογίμοιδβθθη συγάθ: 68. ἔοϊρύίθῃ 1ῃπὶ 1π ΑἸΘΒΘΓ 

1. ὙἹΘ]]οΙ σὺ οὐ πρίξων"Ὁ Μαᾳ]. Εὐγτλο]. τπᾶρπ. 688, 18 
αϑηγὺ γ. Καὶ Ό6]. 4. συνδεῖται ἀπὰ δεσμεύεται (οἀ. ΥρΊ]). Ατἱδίορ. Εγδβοιθ 608 
18. Εγρδηγὺ ν. Καῖθοὶ. 18. Φοινίκιον 46. οὐδεὶς, γοτῦ. γ. ΚαΑΙΌΘ6Ϊ. 
29. ἀγοράσω δ᾽ οὐδεὶς, γογῦ. ν. ΚαΙΌΘΙ. 

10 

1ὅ 

20 

2ὅ 

80 
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ΔΤ Τα πρ᾽ σα μβοδὺ ἀ16 ΒΟΒΥΙΝ Θ᾽ ηθ8 ὙῸΥ ῬΈΓΥΠΙΟΒΟΒ ἸΘρθηάθῃ Αἰἰὶ- 
οἰϑίβῃ, ἄβδημ ἄθββθὴ ἤουκ. Αὐοὰ ἀἴθβα ἀποχάηυπρ Βρυιοιὺ ἐγ ἄθη 
ΒοτΟ ΙΔ ἰβοῆθηῃ {Πγβρσαης 465 Ττακίαἑοϑ. 

Βοββοῦο Κθῃῃοῦ πθγάθῃ δαΐ 8116 η ὨΙΟΥ͂ ρθδγθι ἔφθη ΟθἸθίθῃ ἰθὺ 
στοδίβογο Βδβϑυϊαία ουγϑίομθη τηδομίθ 810} τϑηϊρβύθηϑ οἷη Τ61] ἀΟΥ 
ΟΣ 11} “ΘΟ ούθμθη ἰθπθη 8198 Βοιύγαρ Ζὰ δἰ ποὺ (ἀθβο θη ὉΠΒΘΓΘΥ 

ὙΝΙΒΒο βομδν Ὀοσὅἤγθῃ. 



Ι. ΙΝΗΑΙ ΤΟ ΠΒΕΕΒΙΟΗΤ. 

Βοὲϊο 

Καρ. 1. Εἶγ11Ο]. σοπθληυχῃ. 1-- 09 
Καρ. Π. Εἴγιοὶ. ἀυάϊθηυχη δ, τ 10---1δὅ 
Καρ. ΠῚ. Εὐγιμο]ορῖκα νὸσ Ῥμούϊοβ.. 1006---211 
Καρ. 1Υ. ΕΥγτμΟ]. ππᾶρηῦα.. . . . 218---ῦ8ϑ 
Καρ. ἡ. ϑὅγιβθοηβ Εἰ) ]ο κοι. 204--- 286 
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ἨΑΝΟΒΟΗΒΙΕΤΈΝ. 

Βοὶίο 8616 

ΑἸ τοβ. Ο 222 πῇ... .. 836.Α.2 [ρβῖθη8. ΤΙΒΟΒομα, 2... . .. 299 
Ὁ 80 βιυρ.. 3294Α.3, 880.. Μαγοίδη. 12... . . .. 802 Α. 2 
ΒΕ 8 ϑὺρ .. . . .ὄ.. 864 δῆ: τοις φορυννι νοὺ 212 
Ι, 107 δὰ Ὁ. . . .. .. 1ὅ Αααϊ. ΧΙ 8... . .. Ω1Ὁ 

ΑἸρθ]16. Α. 8. 24... ..... 87 Μαίγίοπμβ. Ν 2... . ..... 218 
Βαυροση. 1 10... . .. .. 91 ἢ Ν 07 τς νὼ 219.Α. 
Βάᾶζοοο. ὃ... .. 8: 100 .- 3810 Μοββδμθηβ. ὃ. βα]ν. 107... 809Α.6 
Βοα]αΐδη. θοσν. Χ 1. 1,2... 314 Μομδοθῆβ. Ααὐν. 07]... .. 210 
Βοά]οίδπ. Αὐοὐ. Τὶ Π, 11... .. 8083 Νεραροϊτίδη. ΠῸ 8383... .... 12 
ΒΥΌΧΘΟΙ]. 11288.... . . ...ὸ τ 112838...... 18 
(δδϑαμαῦ. 1110... . . 0... 864 Ῥαγιδίπιβ ὑυ. 2ῦ50688 ... ... 8386 
(Ο18]1η. 383... . «Ὁ. των ων ϑ8ῦ 26 ̓Ὸ. ....... τ0 
ΟἸγρίαἴεγγαι. Ζα 1... . 205 Α.1 2091 τ τὸ) 11 

Ζα Π᾽᾿. ... 809 Α.06 2026... . .. 78 
Ζα ΙΧ... . 205 Α.2 20653.8 ,.. . -. {{) 

Παγτηβίδα θη. 3118. . .. 809Α.1 ῶὡ04ά...... . .. 218 
ἘΒΟΟΥΔ]Θμ8185 ΜΡ 1Π11....... 1 ὐδθ.  - 84. 86 

ΤΊ1Α. , ... 916 Α. 9120... ... 6: 386 
ἘΘΥΓΆΣΘΙΒῖ8Β 114 ΝᾺ 6... .. 16 2880 .. . ... 980 
(υάΐαμπυβ στ. 39. 898... δ6; 5714. ΒΌΡΡΙΘ. 112. , 18 
Η απ 6818 θρ. 411... ... 2106 Ῥαγηθη8. 2189... . . . ..ὸ 259 

- 1911: οὐ ων κα 19 ῬΡΡοίγορο!δη. 114... . . .. 72 
ΤΠαυτοηίίαῃ. ὅδ, 7. . . .ὄ .-- 884.Α. διμπαιύϊουβ 1201. . . . ...ὸ 12 

7. Στ νυ ποι ὩΣ ψος 8 Ταυγπθηβ. 16... ., . ... 219 Α. 
ΟἿ. 11 ριυνι δο ιν τς 18 Τταϊθοίϊίπμυβ ὃ. . . .«..ννν 10 
1. ΤΌ ἐν δι κτὰ ἀν ἃ Πῦ ΥΔ]]1Ο6]]184. ἢ 11... . .. 85: 296 
ὕ1͵ ῶὩ6. . 8326 Α.1; 880 Ε 84... 102. 20ὅ6 Α.1 
9. ἀδουιιι ρος 296 Ὑαὐϊοδπιβ στ. 701. . . ...ο 8388 
5. Μᾶγοὶ 808ἅ8,. .. 3289 δι φι ρον 3 {κ! 
5. Ματοὶ 8064, ,. , 84, 880.» νιν ὁ Χ! 
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Βοὶέο Βοὶίο 

δα ρτ. 8838. , , 3832; 88 Α. δαϊίοδμυβ ὕτοθϊα. 10... ... 16 
1862. , , . . .. 266 ΥἹμαοθομθῃβ. ρΡῺ}1]. 238... .. 11 
1818... .... 884. 18. . . .. 2689 
2180ς,. ,... . 8ῦ 1ὁ8.Ἕ. . . .. 81 
2220... . 888 11 δια. τἀ 888 

ΡῬα]αύ. 3844. .... 71 211... . 8844. 
Ηορίη. ΡΠ Π 1... 89 Ὑοββίδῃ, ρτ. 20... 220; 269 Α. 8; 261; 864 
ὑτθϊῃ, 1507,. . . .. 8 

11. ΠΠΘΡΒΙΕΥ -ὙΒ ΖΕ ΗΝ ΝΙΝ. 

᾿Ιβαρνίδα 818,1 γε νειος κέρας 118, 8 ᾿μαλϑεύσει 220, 18 
αὔλησις 2917 ᾿ἡγανός 8864. 8 .,γ- ᾿Δμαλκιεῖν. 2 2ὅ, 2 Ἄμαλλαι 226, 2ῦ 
γελος 114..7 ᾿Αγέρωχος 244 ᾿᾽,γ- ᾿Δμαλλεῖον 508, 9 ᾿Μμαλλεύειν 496, 8 
χύλον 886Α.8 ᾿ἡγραύλειον 818.1 ᾿“μαλλοδέται 970, 14 ᾿ἡμαλλοδετῆρες 18, 
ἌἌγω 848,1 ᾿Αδριανεῖον 3818, 8 ᾿ἡδρίας 8; 220,28 ᾿᾿μαμασσύς 208,8 ᾿ΔἈμαμαξύς 
318, 18 Ἡδώνειον 818, δ ᾿Δήρ 13, 20: 118,22. 2211; 970, 20 ᾿Μμαμη- 
118, ν. 40 ᾿Αϑριβίς 8319, ΕῚ Ἄλδϑυρ λίδας 568, 11 ᾿“μᾶν 90. ἡ; 118, ὥδυ.36: 
381984. δΔίάκειον 818, 8 Αἰγαῖον 230, 28; ὁ12, 19: 270, 8 “μάνδαλον 
πέλαγος 819,8 Αἰγιαλός 8360.4Α.8; 90, ὃ; 456, 80 Ἄμμανον 2603,ὕ ἔμαν- 
809 Α.6 Αἴγυπτος 819,1 αΑἰϑήρ τες 11,9: 391, ὁ ᾽Μμαξα 19.1; 114,9 
1τῦ, Ν. 1 Αἱολεῖς 819,19 Αἰόλοοε ἃ. ὃ α. 7; 2971, 18; ΕἸ 19. 270. 10 
80.4.8 δΔὶἱρεῖται 2338. ἴΐρω 840, ὃ ᾿Δμαξάντεια 968, 14 ᾿Ἁμαξία 968, 21 
Αἰών 3864. 8 ᾿᾿καδήμειον 319, 28 ᾿“μαξιτόν 114.1 ᾿Δμαξιτός 290, ῦ: 
Ἀκάμας 380 4.8 ᾿Ἱκειάμενον 380 ἀ. 8 268, 38 ᾿μμαμαξύς 118, 22; 997, Ἷ 
᾿Ἀκέστριαν 392,6 ᾿Δκήρατος 148 ᾿Δμάρα 18, 2δ: 114, 9: 110. 8: ὩΩΠ, 11: 
᾿Ἀκιδνότερον 3806 Α. 3 ᾿άχμή 389. 4 210,24 ᾿ἐμάραντον 114. 11 ᾿ἀμαραντός 
᾿ἀκτή 386.Α.3 Δλαῖος 319, 21 Ψ 528, 18ὃ ᾿Δμαραντῶν 1, 55. 212, ὅ ᾿Δ“μά- 
ϑαινος 3901 ἉὩἉλίαρτος 850, 6 Ἅ4λι- ρας 114, 18 ᾿“μάρη 110, 10 Ἀμαρία 14, 
χαρνασσός 890, 4 ᾿Δλινδήϑρα 806 1; 227, 20 Ἁμαρτάνειν 208,17 Ἁ“μαρ΄ 
"Ἀλίσκεσϑαι 2550] ᾿Αλλά 201 Αλλοϑι τάνω 14, 14 Ἁμαρτᾶς 11, 10 Ἂμ μάρτῃ 
πανταχοῦ 208 Ἄλλο τι οὖν 2ῦ8 1,7 Ἁμαρτῇ 10,9: 114. 17: 229. 2: 
᾿4λλ’ οὖν ῦθϑ Δλμάδες 2ῦ8 Ἂ4λο- 971, 10 ἁμαρτία 14, 8: 114, 21; 
γοι 208 ᾿ἡλοιφή 835Α.8 ᾿Δλοκί- 116, 1. 6; 229, 12: 210, ὟΣ Ἅμαρ. 
ζειν 258 "Ἄλος 2351 ᾿Δλῶ 112, 8 τίνους 18, ΠΥ δὲ; 909. 8: Τῷ, 9: 389 
᾿Δλωή 380 Α. 8 “λῶναι 268 ἄμ Ἁμαρτοεπής 16, 8, 116, 11: 118, 1: 
βωμοῖσι 21,1; 234,28 ᾿άμ πόνον80,8 229, 1; 27], 92. ἁιμαρτόντας 113, 21 
μ φόνον 48, 8 “Ἅμα 11,1; 89; 109, Ἁμάρτω 999. 17 ὩὩμαρτῶ 158,4: 110, 1ῦ 
1- 111 6: 211 Α. ἃ; 223, 11; 969, 11 Ἁμαρτωλός 11, 11. 21: 290, 9 ᾿μα- 
Ὡμάδα 423, 28 ἩἉμάδιος 12, ὁ; 111, 1, ρυγας 116, ᾿Ἀμάρυγγας 598, 1 ᾿“μά- 
112,1: 293, 29 Ἅμαδις 197, ἢ «“μά- ρυγμα 14. 16: 116, 1δ; 271, ὃ ᾿“μά- 
δοκοι 265, Ἴ Ἁμαδρυάδες 18.11: ρυνϑὸος 17, 17; 228, 1ὅ; 208, 2ὃ0 ᾿ἅμα- 
224 1: φ 70, Ἷ ᾿“μαζόνες 111,9: ὟΝ τό ρύσσειν 116, 18 ᾿Ἀμαρύσσω 14, 20: 
“μαξόνιον 202, 2 ᾿Δμαζών 10, “δ; 228, 38 “μᾶς 19, 18: 281, 17; 919 1 
111. 117 21 ᾿Δἡμαϑαίνειν 594. 29 ἡμάσσεια 9268, 7 ᾿ἐμαστρίς 17, 20; 
“μάθη 263,1 ᾿ἡμαϑής 112,11; 224,38 281,16. 268, 80; 213 Ἁματροχιά 
ἤμαϑος 15. 9:112, Ἅ 224. 94: 469, 18 581, 90, 919, 15 ΤΟΣ 19, 10 
᾿ἡμαϑύνει 119, 16; 594. 27 ᾿Δμαϑύνειν ᾿Δμαυρόν 17, Ἵ; 110, 28: 281, 27: 71, 
17, ὃς 112, 14; 29, θ; 271,28 ἦἅμαι- 24 Ἁμαυρός 116, 94: 281, 91 ἡμαυ: 
μακέτην 15, 19; οϑῦ, 9; 589, 21 ἃ. 21 ρούμενοι 116, 4 ᾿“μαχί 118, 2 ὅ4μ- 
Ἁμαιμάκετος 19, 18. 115, 17; Φῦ, 9 βαιον 204,7 ᾿Ἀμβαλλώμεϑα 20, 1; 
᾿Δμάλας 398,11 ᾿“μαλδῦναι 12, ὁ4. 22, 14: 989, 8 ἜἌμβατος 22, 10; 989, 
112. 28: “25, 1; 210,4 ᾿᾿μαλδύνω ὃ: 214, ὃ ἤμβη 20, 20; 94: 117, 1: 
115, Ὡδ, 220, 28 ᾿Ἱμαλή 18,10:113.18: 128,12; 2384. 20 Ἄμβικον ο33, Ἵ 
220, 14 ᾿Δμαλϑεια 13, 15; 113, 10 ᾿Δμβιοῖ 333, Β Ἂμ λαδα 304, 8 ᾿μ- 
Ὁ, 18. 220, ὁ; 210,10 ᾿Μμαλϑείας βλήδην 2388 ᾿Ἡμβλύς 21, 1; 110,19; 
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111, 8: 282, 8; 218, 1 ᾿Ἀμβλυωπέ- 
στερον 117, 11 ᾿Αμβλυωπία 111, 8: 
282, 12; 214, 8 ᾿Δμβλυώττειν 20, 9; 
111. 19. 9δ: 289, 1ὅ; 212, Ὁ ᾿Μμ- 
βλωϑοίδια 2833. 4 ᾿αΑἀμβλῶσαι 230, 11; 
118, 10; 282, 19; 212, ὃ) ᾿Αμβολάδην 
59, 13: 118,1: 288, 10: 2141 ᾿4μ- 
βολιεργός 38, 11; 110, 92; 288, 12; 
218, 24 ᾿Δμβρακία 22, 8: 284, 17; 
64, 10; 218,2 ἜἤὈΑμβροσία 21, 24; 
117) 85: 118,5. 9; 284. 11: 218, 18: 
386 Α. 8 ᾿Αμβροσίην διὰ νύκτα 21, 
ῶὩ8 ᾿Αμβρόσιον 118, 8 υ. 18 ΄4μ- 
βρόσιος 21, 11; 117, 14; 288, 21; 218, 
11 ᾿Αμβροσίου 22,838 Ἤμβροτα 3288, 
20. ἔἤΆμβροτον 22, ὕ; 28318 ἜἌμ- 
βροτοι 32, 6; 238, 16; 218,)0  Ὸἂ4μ- 
βων 420, 20. 110, 28; 118, 11; 284, 22; 
218, 8 ᾿Δμέγαρτον 118, 22 υ. 2ὅ 
᾿Ἀβμέγαρτος 25, 18: 119, 1δ; 286, 9; 
214, ἢ ἀμείβειν 285, 21 ᾿Αμεί- 
βεσϑαι 28ῦ, 33 ᾿Αμείβω 119, 8 υ. ὅ; 
128, 1; 285, 18; 336, 81 Ἀμειδεῖς 
119, 17, 237, 8 ᾿Αμειδές 119, 8 α. 18 
᾿Δμειδῇ 121, 2 ᾿Αμείδητος 24, 1; 
281, 9; 270, 21 ᾿Αμείλικτος 119, 24: 
219 Α(; 216, 18 ᾿Αμείλιχος 24, 1: 287, 
18 ᾿Αμείνασις 238, ὕ ἐν ανκατι 24, 
ὡ, 2838, 6; 21. 14 ᾿Δμεινόνως 288, 4 
᾿Αμείνω 24, 11: 2831. 206 ᾿Δμείνων 31, 
ὃ; 119, 10; 120, 1. 6; 138; 219 Α.; 
987, 21; 516, 17  ᾿Αμειψικόσμη 380, 
ῶ6 ᾿ΑΔμειψιρυσμεῖν 285, 28 ὃ ἤἌμειψις 
119. 7 ᾿ΑἈμέλγειν 314 14 ᾿Δἀμέλγω 
92, 7; 130, 9; 380, ὁ ᾿Αμέλει 38, 1; 
264, 288 ᾿Δμελεῖς 206,1 ᾿Αμενηνός 
98, 1. 1930. 18. ὺ. 1ὅ; 286, 1; 214, 1 
᾿ἡμένης 28, 18; 280, 21, 214, 94 
᾿Δμέργω 120, 19 ᾿Δμέρδειν 120, 20 
᾿μέρδω 28, ὃ; 286, 14; 214. 18 ᾿Δμε- 
οἔς 120, 21 ᾿ΔΑμεριμνία 130, 12 
᾿Δμέριον 2006. 8. ᾿Αμετανοησία 120, 17 
᾿ΔΑμεύσιμον 286, 23 ὃ ᾿ΑΔμεύσιμος 23,24; 
910,1 ὀὌἊἌμῃ 54, 26; 190,22; 122, 
48; 238, 10; 570, 21] ᾿Αμηγέπη 151,1 
Ἄμηρον 2ὅ, ὁ; 289, 1 ᾿“μήρυτον 24, 
19; 388, 28; 270, 2ῦ μης 20, 8; 
191, 14; 289, 8: 216. Ὁ ᾿Αμῆσαι ϑῦ, 
ὃ; 18 ᾿Μμησάμενος 121, Σ ᾿Αμή- 
στρατος 20ῦ͵, 8 ᾿Δμήτειρα 2ὅ, 32 
᾿Αμητῆρες 2ὅ, 1; ὅδ; 288, 18 ᾿4μή- 

. τόρὰας 388, 9 ὁὺὑ ἔ ἄμητος 121,8 υ. 11; 
238,1 ᾿Αμήτωρ 288, 2.2) ᾿Μἡμήχανα 
94, 24: 121, 9: 239, 8 ᾿᾿μήχανον 
121, 11 ᾿ἡμήχανος 24, 20; 289, ὃ 
᾿Δμία 26, 4: 289, 2ῦ ““μίαντον 121, 
18 ᾿Αἀμιϑρῆσαι 36, 18: 289, 80 "ἅμι- 
λος 2θῦ, 4 “Μμιλλα 132,1 Ἁμῖν 
121,10 “ἅμιππος 2606, ῦὕ ὀΑμίς 9ὅ, 
18; 121, 36; 239, 21; 210, 9 ᾿μί- 
σαλλος 230, 8; 210, 12 ᾿ἩΜμίσαλον 240, ὃ 
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᾿ΔΜμισός 121, 20: 26ὅ, 6 ᾿Αμίστυλλον 
0, 11; 340, 8: 276, 1ὅ ᾿Δμισώδαρος 
206,1. ᾿Δμιτροχίτωνας 26, 16: 240, 8 
᾿Δμιχϑαλόεσσα 122,8 ᾿Αμιχϑαλόεσσαν 
98, 18; 191, 25; 340, 10; 516, 11 
᾿μμά 3411 ἄμμαξυς 122. 9 ἄμμε 
122. 19: 240, 18 ᾿Δμμεῖναι 91, 3 
Ἄμμες 12.106 ὄἬὭμμη 128. 15 ᾿Αμ- 
μήσειον 198,13 ἄμμι 198, 16; 340, 
2385 ἄμμιν 1233. 4 ᾿ἀμμίξαι 198, 22 
Ἄμμορον 21, 4: 3241. 8 ἄμμος 1238, 14 
᾿μμώνειον 818.Ν10. ᾿Δἀμμωνία 26, 9 
Ἄάμναμοι 21, ὅ; 241, 18: 216, 22 ᾿4μ- 
νάς 124, 1δ: 241. 21 ἤΑμνειος 124, δ; 
241, 12 Αμνημονῶ 266.»;7 ᾿Ἄμνη- 
στεία 198, 9 ᾿Αμνίον 21, 9; 198, 8 
ἃ. 38; 241, 1δ; 216,4 Ἄμψιος ΣΤ, 
12 ᾿Δμνιός 21, 18 ᾿Δμνίς 124,0 
᾿Δμνισός 2θ0ὅ, 12. 2] ἡμνοί 21, 1δ; 
976, 26 ᾿ἀμνός 158, 90; 194. 9. 21: 
241, ᾿Δμογητί 21, 20 ᾿“μοϑεί 
2606.9Ω9. ᾿μμόϑεν 124,12 ᾿Αμοιβήδην 
29, 18 ἽΜΟΤΟΟΣ 29, 19 Ἄμοιρος 
125, 22 ᾿“μολγόν 124, 10 ᾿4μολ- 
γός 124, 18 υἱ 18 ᾿Αμολγῷ 21, 21. 
281 ᾿ἡμοπάονα 38, 20 ᾿Ἵμορ- 

᾿Μμορβεύοντο 29, 7 
᾿Δμόργη 134͵ 14 
᾿Δμοργός 2θὅ, 14 

εὐεσκεν 29, 10 

Αμορβής 28, ὅ 
᾿Δμοργένοις 28, 10 
᾿Δμορραῖος 128, 8 Ἀμορραίων 124, 
58. 211,13 "μος 36ῦ., 19 Ἁμός 
98, 17 Ἄμοτον 28, 34: 194. 19 
᾿Αμουρμής 128, ὅ Ἄμοχϑος 38, 14 
"μπαυμα 29, 28. 211,9 ᾿ἀμπείραν- 
τες 80, ἢ; 211, 12 ᾿Αμπελόεσσα 135, 6 
Ἄμπελος 80, 19; 126, 10---21; 206, 21 
ἀτάνα τα 126, 24: 266,33 ἤἌμπε- 
χόμενος 120, 4 ᾿Δμπεχόνη 29, 2; 
49 Α. 1; 126, 1: 2717, ὃ ᾿Δμπεχόνιον 
126, ὃ ᾿Αμπίσχουσα 29, 22: 494. 
᾿Αμπλάκημα 81, ὃ; 120, δ: 2717, 18 
᾿“μπρεύω 80, 9 ᾿Αμπρόν 80,6 ΄᾿4μ- 
πνύνϑη 80, 1: 277, 10 ᾿ἀμπυκῖται 
564,28 ᾿Αμπυξ 80, 16; 126, 15; 197, 6 
᾿Αμπώτεις 126, 11 Ἄμπωτις 80, 21: 
190, 16; 197, 8 ᾿Ἀμυγδάλη 88, 10; 
818 Ἄμυδις 88, ὅ; 136, 50 υ. 9 
᾿Αμυδρός 838, 8; 127, 11 ᾿Αμύϑητον 
121, ὅ ᾿Δμύκλαι 20ῦ, 2388 ὄἌμυκος 
81, 16; 83.165 ἀμύμων 88, 15; 157| 
14: 128, 7 δμυμώνη 81,1[1. ᾿4μῦ- 
ψαι 81, 22; 127, 16. 20; 128, 10 
᾿Μμύνασϑαι 121, 3 ἡ ἀμύνειν 261, 1 
τι. ὅ ᾿Δμύντωρ 82,9 ᾿Δμύνω 121,20 
᾿Ἀμύξ 85, 10 ᾿Αμύξεις 38, 18: 198, 19 
μύρητον 81,9 Ἔάμυρος 82, 14; 2671, 7 
᾿Αμύσσω 82, 1δ; 128, δ ἃ. 1] ᾿Αμυστί 
121,8υ.4 ἤἌμυστις 82, 18; 121, 14 
᾿Δμυσχρός 82, 238 ᾿ΑΔμυχή 88,7 ᾿Ἄμφ᾽ 
αὖον 84, 9 ἊἍ ὦμοισι 180, 12 
᾿Ἀμφαδίην 8. Ὁ Αἀμφαδόν 84, 1; δ8 
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᾿ἀμφαναί 267, 10 ᾿Δμφασίαν 34, 1: 
ΟἹ, 11 μφεια 2067, 11 ᾿Ἄμφε- 
πονεῖτο 84, 12: 180,1 ᾿μφεποτᾶτο 
84, 1ὅ ᾿Ἀμφέχυτο 207, 28 Ἄμφη- 
κες 84,14: 128,4: 2171| οὉ ᾿Ιμφηρεφέα 
40,4: 128, 98 ᾿Ἀμφήριστον 128, 26: 
ὅ67, δ6 ᾿Ἀμφήσκω 129, 6 Ἀμφὶ 
239, 238; θῶ, 129,8 ᾿Αμφιάραος 535, 8 
᾿ἀμφιαχυῖαν 199, 18 ᾿μφίβασιν 86, 
11: 86, 28 ἽΔΡ δεοι: 211, 98 
᾿᾿μφιβέβηκας 8ῦ, 16; 180, ᾿ἀμφί- 
βληστρον 389, ὅ: 180, 8. 10 ᾿έμφι- 
δ τὰ 39, 99 ᾿Ἀμφιγένεια 207, 13 

Αμφίγυα ᾿8ὅ, 11: 101, 18 ᾿μφηνήεις 
δ, 20: 180, 190. 25: 207, 1 ἀἄμφι- 
δέδηε 8, Ἢ Ἄ μφίδολοι 967, 1ὖ 
᾿ΔΑμφιδρόμια 88, ὃ ἀμφίδρυφοι 80, 923 
᾿Δμφίδυμοι 34, Ἰὸ ᾿Αμφιειμένοι 38, 57 
᾿᾿μφιειμένος 199, 8 ᾿Ἀμφιελίσσας 86,10: 
130,20 ᾿Ἀμφιέννυμαι 40, Ἢ ̓ ἀμφιέν- 
νυται 1, 18: 131,1: 211 ᾽1ε- 
φιέσει 131, 9 ἀλϑοπϊροι λα 2608, 
18 ᾿Δμφιετηρίς 207, 2ὅ ᾿Ἀμφίκαια 
207, 17 ᾿ἀμφικαρῆ 8ὅ, 1 ᾿Αμφί- 
καυστις 85, Ὁ ᾿μφικέφαλος 36, ὅ 
᾿Ἀμφικινυρόμεναι 40, 13 ᾿Ἀμφικτύο- 
ψνες 38,21: 180, 14: 181, 117, 218,1 
ἀμφικύπελλον 88, 18: 181, 1δα. 20: 
132, ᾿Ἀμφιλαφές 86, 1: 181, 22 
᾿Ιμφιλαφής 182,1 ᾿Αμφιλάχαινεν 
185, 14 ᾿Ἀμφίλοχοι 907, 18. ὄἄμφι- 
λύκη 88, 1; 181, 18: 132, 3 ἃ 10 
᾿ἀμφιμάσχαλος 268, ΕΣ ᾿Ἀμφιμέλαινα 
268, 80 Ἄμφιος. 41, 117; εν 10 αἰ. 
18: 218, 23 ᾿Ἀμφίπολις 86, 12. 132, 
28: 268,1 ᾿Ἀμφίπολος 49, 18; 182, 
2; 219, ὁ ἀμφιρεφέα 318, ὅ 
φιρρόπους 182. 29: 208, 28 
ρύτη 188, ὃ Ἄμφις 86, 10 
86, 24. 388 Α. 8 
᾿ἀμφισβητεῖν 81. 8: 188, 
᾿μφισβήτησις 138, 6. 14 πα φίσβηεα 
129, 4: 138, 17 Ἄμφισσα 2608, 3 
᾿ἀμφιτρίτη 89, 11: 94: 138, 28 Ἀ- 
φιτροπή 208, Π ᾿Αμφιτρύων 81, 32 
᾿μφίφαλον 45. 10 ᾿Αμφιφορίτης 45, 8 
᾿μφιφῶν 837, δῦ ᾿Ἀμφιῶ 40,»,7 ᾿,4μ- 
φίων 40, 10: 134, 4: 278,7 Ἄμφο- 
βος 184. 8 ἀμφοῖν 186, 10 ᾿“μ- 
φορεύς 42, 20: 134,9. 16 ᾿“μφό- 
τῆροῖ 138, 11: 268, 14 ᾿᾿μφότερον 
134, 11] ᾿Δμφοτέρωϑεν 44, 1 ᾿4μ- 
φουδίς 42, 18 ᾿Ἀμφρυσσός 269, 8 
Ἄμφω 48, 11; 184, 17: 186. 1. 10: 
279,11 ᾿Ἀμφῶες, 42, 48 Ἄμφω: 
τίδες 42, 21 ᾿Δμῶ 186, 18: 187 
᾿ἡμωλύς 130, 28 Ἄμωμος. 4, 10: 
18ῦ, 34 ᾿ἡμώριον 20ὅ, 17 σγέ- 
πως 44, : 136, 1.7 ᾿ἀναβάλλομαι 
829, 3 ᾿ἀναβέβροχεν 44, ὕ ᾿Ἄνα- 
γυροῦς 901 ᾿ἀνακεῖον 318,11 

᾿Αμφίς 
᾿ἀμφισβητεῖ 268, 21 

ι.9υ. 19 

ἀρετή 3380.Α. αὶ 
᾿Δρίξηλος 243 
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951 Α. ᾿νάπλασις 148 
Ἄνεμος 114, Υ, 43 
᾿λνήρ 111,00. 186; 

᾿ἀνακτόρειον 
Ἄναρχος 100 
άνηειν 851, 21 
990 ᾿Ἀνϑερεών 119, Υ. 191 κ4ν- 
ϑρωπος 171. Υ. 127 ᾿ἠνοιγνύουσιν 
392, ἢ ᾿Ἀνουβιδεῖον 813,13 ᾿φντί- 
χειρ 189 ἄντυξ 886 Α. 3 ᾿νύω 
840,97 ἀνωτέρω 3992, 9 ᾿᾿πάμεια 
890.8 ἡπαντῆσαι 899. Ϊ Ἵπαρά- 
σκευον 10 ἀπάργματα 48 ᾿Δπειλῶ 
886 Α. ὃ Ἴάπεισιν 3992, ὃ ᾿4πέ- 
κτονὰς 892, 4 ᾿᾿πηλιώτης 1τώ. Υ. "9 
᾿ἀπολαύσομαι 892, 1 ᾿ἀπολλωνεῖον 
818, 16 ᾿ἡπολλωνίειον 818. 14 ᾿4πό- 
νασϑαι 343. 7 ᾿Δπογρῇ ἤϑ ᾿Ἵπρόοσ- 
ιτοὸν 144 ᾿Δργειφόντης δ2 (4ργι- 
νοῦσαι 48 Ἄργος 880 Α. 8 Ἄργός 
30.4.8  ἈΑρειον 313,18 Ἄρειος 
326 Α.1. Ἄρειος πάγος 326Α. 1 

ἔφρϑρον 1δ0: 11 
“ρματροχιά 19, 16 Α. 

᾿Δρό 820 ᾿φρύσω 58 ΑἌρπάσαι 1ῦ0 
“ρπίς 249 “Ἱρποκρατεῖον 413,19 
᾿πρσινόη 90 ᾿Δρτοκοπεῖν 491 

σίω 292 
σκῶ 841. 13 

᾿Δρῶ 886. Α΄ 8: 840, 1 
᾿᾿σκληπιεῖον 518, 20 
᾿ἡστεροπή 116, Ὁ1 ᾿φοτήρ 114,0... 
᾿Αστραπή 110, Υ. 90 Ἄστυ 811 
᾿ἀτλάντειον 313, 22. Αὐχήν 100 Αὔω 
848,18 ἀφίγμεθα 86, 4 ᾿ἡφύη 
316 ᾿Αχαιμένης 320,1 Ἴ᾿4χαιϊνέα 
817 4χλύς 144 ἄχρι σημήνῃ 8ῦᾳ, 
ῦ άψ 3326Α..38 μὦ 880 Ὁ. 3 

Βαβυλών 321,1 Βαῖαι 821, τ 
Βάκηλος 198 Βακχεῖον 814, 3 Βαῖ- 
τεῖον δ8ιά ὕ Βαλών 160 Βαρδίνης 
32, 9 Βαρεῖα 207 Ξαρξεῖον 814, τ 
Βάτεια 320, 21 
Βέβρυκες 8331 
Βερενίκειον 314. 9 
Βεστῖνοι 821, 11 
19 Βινεῖν 02 
Βίος 1389 Βλαισός 1938 
380 Βλέπησις 805 Α. 2 
1718, Υ. 164 Βοιωτία 88 Βοιωτοί 
88 Βοιωτός 88 Βολή 88 Βό- 
λινον 828, ὅ Βορέας 1714, Κ΄. 86 Βόει- 

Βεβαία πηγή 321, Ἰ1 
Βενδίδειον 814, 11 

Βέροια 891, φῇ 
Βίβλινος οἷνος δ57, 

Βίνη 320, 94 
Βλέμμνες 
Βλέφαρα 

τεια 3380 Βόττιον 8398, 10 Βού- 
βασις 828,14 Βούβαστος 880 ΒβΒου- 
βών 151; ᾿1ἴ9, Υ. δ0θ; 3380 Βούδειον 
328, 90 Βουϑία 880 Βουϑόη 828, 
96 Βούϑοια 3538, 80 Βούκαια 
829,1 Βουκεραῖς κρήνη 829, 7 

Βουπράσιον 820, 
Βούτρωτος 320, 10 

Βρεντέσιον 820 

Βουνός 117ῦ, Υ. 11 
15 Βοῦρα 8381 
Βουχέτιον 330 
Βρεντίσιον (Ὁ) 329, 328 Βρεττανοί 
5329. 36 Βρεττία 381 Βριλησός 
331 Βρισῇδες 291 Α. 3 Βρόγχος 
138 Βροντὴ 1Τὺ, Υ. 93 Βροτός 

Βοϊἐχυπεῖοίη, (θβο, ἃ. στίος, ΕΠΥπιο]ορίκα. 20 
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1680: 1171|}ΚΥ.. 1838 
Βύβλος 829, 27 
ζάντιον 381 
229, 838 

Βρῶμος 391 
Βύξαντες 838 1 Βυ- 

Βῶ 340 Βωμύκας 
Βώξ 812 Βώτιον 3889, 2ὃ 

Γάμους ποιεῖν 8938, 2 Γένυς 
118, Υ. 181 Γῆ 1Τῦ, Υ. 41. 179 
Τῆρυς 148 Γλάμων (γλαμῶν) 89ὅ, 11 
Γλαυκῶπις 18, 1 Γλῶσσα 118.0. 
11ὺ Γνάϑος 118, Υ. 184 γέ- 
φαῖον 398, ὃ Γνόφος 338ἅΗ ΓΡόνος 
189 Γόνυ 119, Υ. 208 Γοῦτθϑοι 
820, 27 Γραφή 340, 11 Γυμνά- 
σομαι 398, 1 Γυνή 111,0. 131 
Γυριννώ 301 Α. Γῶ 840 

Δαίμων 114,0. 16 Δάκτυλος 
1Ὁ0 α“ασεῖα 291 
869, Α. 1; 861 
“είκνυμι 898, 8 

4εϑήσεται 398, ὃ 
Ζείλης ὀψίας 398, 

1ὅ Δεῖπνος 352, 1 Ζεξιά 148 
Δέρμα 118, Υ. 168 “Δεσπότης 148 
“1ημητρεῖον 314, 1ὃ Ζῆμος 148 
“ΠΙακονοῦμαι 898, 4 Διέδρα 898, 12 
“Διελέξατο 398, 9 Διενειμάμην 893, 
18 Διέπαιξεν 898, 7 Διέπαυσεν 
398,1 Διηλλάγη μοι 393. 6 Διή- 
ρέσα 86) Α.1 Ζδῆϊναι 101] Δίνδυ- 
μον 838 δίψα 161 «4ἁιῳκίξζετο 168 
“ράγματα 898,11 Δρόσος 148: 176, 
Υ. 88 Δροσούμενοι 144 ἀρῶ 
840, 9 Δύνασαι 393. 10 Ζυνά- 
ὅτης 144 “δσπέμφελος ὅ0 ἃ. δΔυσ- 
ωὠπεῖσϑαι 800 Α. 8. Ζώομεν 81, 
0 Α. Δωριάξειν 820, 80 4Δῶ- 
ρον 139 

Ἔαρ 18, ὃ: 1τ, Υ. 118 
μάς 1710, 0. [09 ᾿Εβουλόμην 894, 
10 ᾿Εγγνῶμαι 108, 1 Ἐγκέλαδος 
192 ᾿Εγκέφαλος 118, Υ. 1883 ᾿᾽Ἐγρε- 
κύδοιμος 192 ᾿Ἐγρήγορϑα 88, 10; 
269 Α.1 Ἔγχελυς 317ῦ Ἐγῷδα 
92 ᾿Εγῷμαι 392 Εἶ 8606, 29 
᾿Εἴκτην 802, 18 Εἰλαπίνη 117] 
Εἰλευθοιεῖον 814 10 ΒΕἰλενία 821, θ 
Εἰλίπους 18, 21 Αι: 289 Εἴμαρτο 
50, 20 Εἴρω 10ῦ, 4; 841, ὃ Εἰς 
γειτόνων 898, 28 Εἴσειμι 898, 29 
Εἰσῇμεν 292 ᾿Εἴσκω 802,12 Ἑκάβη 9ῦ; 
108.10 ᾿Ἑκαμήδη 188, 13 Ἑχατόν 108, 
10; ᾿199 ᾿Εχκγέγατον 192 Ἐχεῖνος 901 
Ἔχπωμα 398, 82 ᾿Εκφοροῦντα 101 
Ἑλένη 112 Α. 3 ᾿Ἑλίσσω 101 Α. 4 

Ἑβδο- 

Ἔλκω 151 Ἕλξαι 398, 16 Ἕλξω 
8498, 83 Ἔμπουσα οοῦ Ἐν ὕσῳ 
292) ἘἜἘν χρῶ 100 Α. 3; 292) ἘἜνι- 
αὐτός 110, Υν. 106 
᾿Ενηλύσια 108, 30 
᾿Εννέα 108, 92 
᾿Ενῴώδια 292 

"Ἐν ἐχυδὸν 193 
Ἔνιπτε 398, 21 

᾿Εντυγχάνειν 8398, 2ῦ 
Ἔξ ιὅ8, 28 Α. Ἐξά '- 

᾿διος 158, 28 

Ἔρανος 171 

“ἐδοικα 8δ8, 11: 

Ἤσκειν 308,0 

σα ΟΥΒΕΝ -ΚΕΕΒΖΕΙΟΗΝΙΒ. 

᾿Εξάργματα 4Δὰ8 ᾿Ἐξέ- 
φηνε 151 ᾿Εξήμεσεν 89. ὃ ᾿ἊἘἘξῃο- 
νήϑην 292 ᾿Εξῳδηκχός 8δ4, 84 ἘἜἘξοω- 
μίς 89.ϑ»,Ὁ ὁ  Ἔοικα 868, 19 Ἔοργα 
858, 22 Ἐπενήνοθϑεν ϑῦ8, 26: 809 
Α. 1 Ἐπὶ νῷν 292 Ἐπιδαίσιον 
109 Η, ᾿Επίσσωτρα 19,16 ΔΑ. Ἐπι- 
στολιογράφος 398, 28 ᾿Επισερέφω 
294, 9 Ἐπίτηδες 898, 81 Ἕπταάα 
108, 7: 192 Ἕπτάς 110, Υ. 108 

Ἑρμηνέας 394, 8 Ἔς»ο- 
θὲι 894,17 ἘἘρυγγάνει 890; 898, 17 
Ἐς κόρακας 898, 20 ἜῈς μακαρίαν 
398,,7ὺ Ἔς νέωτα 894,7 Ἑσπέρα 170, 
Υ. 114 ᾿Ἑσπερία 192 Ἕσπερος 158, 94 
Ἔσται 8ῦῆ)18 ᾿Ἐστί 861,1 Ἔσχατος 
141 Ἔτνος 398, 84 ᾿Ετύχϑη 143 
Εὔβοια 1δ9, ὁ Εὐβοιΐς 3314. Εὐ- 
ϑύνω 840, 19 Εὐνή 108 Α.; 161 
Εὑρέματα 398, 22 Εὖρος 169, 9ϑ 
Εὐρυπῴδης 292 Εὐωχία 11| 
ᾧ 298 Ἔχεσϑαι 3898, 80 Ἐχϑές 
898, 8ὔ Εχϑιστος 151 Εχῖνος 
1δ9, 12 Ἔχις 189, 10 ᾿Εψεύσϑη- 
σαν 8ῦῦ ΣΖ ἝἜω 889, 18 

Ζαβαάλλω 201 Α. 1 
19 Ζαϑερές 201 Α.1 

Ζαγρεύς 109, 
Ζάκορος 

194; 394,12 Ζαλαίνω Φῦ14ΚΑ.1 
Ζάλη 261 Α.1 Ζατῶ 2ῦ:1 Α.ἱ 
Ζειρά 281 Α.1 Ζειρήνη 2901 Ζέλλω 
25814Α.1 Ζεύγλην 394, 16 Ζεύ- 

Ζεύω 981 Α.1 Ζέ- 
φυρος 174, Υ. 41 Ζήτης δ2ῦ͵ 2 Α. 
Ζιγνῶ 201 Α.1 Ζίω 261 Α.1 Ζύρ- 
χας 394, 17 Ζωγλύφος 894,1 Ζω- 
μὸς μέλας 8394, 18 Ζώντειον 391 
Ζωπυρεῖν 189, 2ῦ Ζώστειρα 291 

γνυσιν 894͵ 14 

Ἦια 398 Ἡβῷμι 29. Ἡγεῖ- 
ται 291 ᾿Ηγερέϑοντο ϑῦ, ἢ γη- 
τορία δ Ηδεῖα 297 Ἤιδεισϑα 
2934. ᾿Ηιδέσϑην 298: 228. ᾿Ηἰών 
109, 238 Ἥκω 894, 95 ᾿Ἠλακάτη 
189, 84 Ἡλιεῖον 814, 11 Ἥλιος 
114,0. 94 Ἠλυγέτην 202 Α. 2 
Ἤλωκεν 3894, 34 Ἡμᾶς 128, τὸ 
Ἡμέρα 110, . 113 Ἦν 801, 16; 804, 
1υ ᾿Ἠνεσχέθην ϑοῦ, 9 
203 ἜἬπημα 894, 30 
Ἡρακλεῖον 814, 18 
᾿Ηράσϑην 8δῦ, 18 

ἘΗιόνησας 
Ἡρακλέα 891 

Ἡρακλὴς 100, 7 
ἽΠιρτο 298 Ἥρω 

389: 390; 894, 40 ἯΙιις 398 ἯΤΩ 
293 Ἧισϑα 298 ᾿Ηισϑῆσϑαι 8δ0, 

᾿Ησκεῖτο 291 τ ἐμεν 
94. Ἡττήσομαι 394,18 Ἤτω 861, 
δ Ἡφαίστειον 314. 19 Ἠφίεσαν 
94, 21 Ἧιχι θ0 Ἧχος 101 

Θάσσων 
Θεμέλιον 

Θάλασσα 1τῦ, Υ. 03 
δ, ὃ Θείομεν 808 



ΟΙΟΩΒΕΝ -ΕΚΖΕΙΟΗΝΙΕ. 

394. 28 
ψαρ 160, 13 
Θεουδής 141 
οος 1177, Υ 120 
τίδειον 814, 29 
μῶνας 894, 38 

Θεμίστειον 811, 31 Θέ- 
Θεός 160, 18: 118,1 
Θέρεται 94,88 Θθέ- 

Θεσμός 139. θε- 
Θεωρός 181 Θη- 

Θήρεια κρέα 894, 30 
Θηρεύσομαι 894, 834 Θηρός 101 
Θήσειον 814, 24 Θησειότριψ 297 
Α. ἃ Θορυβήσομαι 83894,,2390 θρέψω 
80 Θριάσιον 894, 81 Θροίξ.118, 
Υ. 189 Θρόνιον δ1 Δ. 1 Θοόνος 
114, Ν. 12 Θρυαλλίς 894. 86 Θρῳ- 
σμός 1608 Α. ὃ Θύελλα 116, Υ. 88 
Θῶνος ὃ0 

᾿Ιάλεμος 100, "4 
᾿Ιατρική 160, δ1 
88 ἤἸϑι ᾶδ51, 81 
Ἴλιγγος 8δ, 
ἹἹμάσσω 862 
τὸν 148 
17: 179, ΚΝ. 199 
Ἴονθος 161, 230 

᾿Ιάμβη 100, 28 
ἹΙερὸν ὀστοῦν 100, 

᾿Ιλεύς 16]. 4 
᾿Ιλλάδες 161, 10 

Ἵμερος 161,12 Ἱμερ- 
᾿Ινάσσω 863 ᾿Ινίον 161, 

᾿Ιόβαχχος 101, 19 
᾿Ιορδάνης 12 ᾿Ιός 

189 ἹΙπποϑόων 101. 3ἃϑΔ ἹΙππο- 
μανῇ 4 Ἱπποσύνη 2680. Ἷρις 170, 
ν. 992 ὩἊρος 331,10 ἠ[ἸΙσεῖον 814, 
6 ᾿Ισϑμόὸς 189 Ἴσμαρος 851, 19 
Ἴτριον 161,96 ἮἾφι 6.2 ἾἸφι- 
γένεια 167 

Καάβαισσος 19, 21 Καβαλλάριος 
80, 28 Καβάλλης 19, 3 Κάββα- 
λος 80, 29 Κάβειροι 79, 19 Κά- 
βησος 80, 1 Κάβιροι 81, ὁ Κά- 
βος 81, 18 Κάγκανα 80, 2 Καγ- 
κελλον 81,1 Καγχαλᾶν 80. 9Ὁ Καγ- 
γαλόωσι 80,344 Καδεῖν 81 ὅ Κά- 

᾿ δης 80, 17; 81, 16 
Κάδος 80. 14: 81, 4 
Καιρός 170, Υ'. 110 
Κακῶς λέγει 895, 3 
Κάλυμτος 10], 97 
Καλχηδών 831, 16 
18 Κάναστρα 3}ὅ 

Κάδμιλος 81, 17 
Κάξω 81, 1ὅ 
Κάκη 3.9ῦ,υ 

Καλατίς 821,11 
Καλυψώ 161, 81 
Καμπανοὶ 821, 
Κάνωβος 331, 

20 Καπραρεῖον 814, 21 Καπύη 
221, 28 Κάρα 1710.10ῦ3 ΜΚαρα- 
δοκεῖν 162. 8 Καρδία 165,1. Κα- 
τάβα δ9ὅ, ὃ Καταιγίς 118. Υ. 81 
Κατακλείς 168,17 Καταξίωσον 39ῦ͵ 4 
Κατεδύετο 39θῦ,1 ΜΚατεντρυφᾷ 398, ὅ 
Καχεξία 1093 Κεῖμαι ϑ8ῦ8,Ἅ Κεῖνος 
"ΟἿ Κεκάδοντο 83δὅ, 2; 8δὅ9 Α. 1 
Κέκλεικα 1 ΒΚελύφη 162,11 ΔΚέρᾳ 
ἀγλαέ τῦδϑ Κεραΐτης 8281, »1 ΖΚερα- 
μεικός δῦ ΒΔΚερασβόλον δδ ΜΚεραυ- 
νός 1100 Υ.. 91 Κερδώ 162, 18 
Κέρτομος 163,18 ΚἈερχνής 168 Κε- 
φαλή 109, ὃ. ᾿τ78. Υ. 1δ4 Κηλεύς 
1659. 7] Κήρ 165,39 Κῆρυξ 163,1 
Κικόνες 3322, ὃ ΔΖΔίρκη 1038, 3 Κίρ- 
κος 96 ΛΑ. Κίστη ὅ0 Κιτρίον 
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825, ὅ Κλείδιον δῖ Α.1 Κλείς 
168, 1 Κλειτή 822,ὺ Κλῆρος 
168, 9 Αλῶ 8343, 94 Ἀλωός 804 
Κνῶ 848,19 Κολοκύντη 8396, ὁ 
Κόμης δ1 Κόνδυλον 39, Κο- 
ρεῖον 814,,͵, Κορεσθῆται 8 Κόρη 
108, 12; 118, Υ. 168. Κόρινϑος 825, 
10 Κορυβαντεῖον 814. 29 ΔἋἩἩορυ- 
δός 39ὅ, 8 Κορυφή 11ὃ, Υ. 1δ7 
Κοτύλη 108,1 Κρανίον 178, 0. 15 
Κρῖ ὕ0 Κρίνον 103, 17 Κροίνω 
841, 1ὖ Κριτής 108, 22 Κροκύ- 
φαντος 168, 20 Κρόμνον 814 Κρό- 
ψιος λόφος 322, 18 Κρόταφος 178, 
γι 186 Κρότων 83)3. 1 ΑΚρύσταλ- 
λος 11, Υ.1 Κρὼ 343,30. ΚΑεείς 
(κέτις) 98; 1635. 2ὺ ΑΚείσις 182 Κτώ- 
μην 394 Κυβήβη 168, 20 Κύβος 
164, 3 Κύκλος 144 Κύλλαρος 
164. 7 ΚΚύρβεις 104,11 Κῦρος 
920, 17 Κυταΐδος 17. 29 Α. Κὼ 
84Δ Κῴνος 3ῶ3 ϑ8ϑ Κῷος 294 

«Ἱάδιος ὅ1Δλ.!Ὃ Ἵάγειον 811, 80 
αιμὸς 119,0. «Ἰαῖλαψ 110,0. 84 

103 οαμπρὰν ἡμέραν 395,12 Λαμ- 
ψακὸς 104, 38 αοί 161,3. μ|- 
ουγξ 179, Υ. 192 “Ἰατῷῶος 822, 3 
“ἀφυρὰ ὃ2 Α. 3 Μάχωμεν 395, 13 
“Μέγω 14 ΑΔ. ἃ: 8349. 3 ὠΜέλογχα 883, 
1; 8δ9 Α. 1: 898, 14 «Ἱελουμένη 
1δὃἐὀ ἐέμφος 5395, 1 Μεύσσετε 3060 
“Πέων 83 “ῃδάριον 33ϑ3ϑἅόὀέὠ 1ήδιον 
ὅ1 Δ.1 "Ἰημὰς 395, 10 Δίμνη 
17ῦ, ἡ. ὁ8 μόγος 171,0. 116 110- 
κεῖον 810, 1 Λύμη 8ὃ8 Δ.1 ἡὼ 
388. 840, 14 

“Μαγγανεία 806 
ΜἭῆάκαιρα ὁ Α. Μίάκαρ 189 
ϑ9ὅ, 1 ΜΜίασχαλη 119, . 902 ήα- 
χοῦμαι 89ὅ, 1. Μείδων 00 Μεῖ- 
ραξ 806 Μεῖστος 3 ὁ μέλαν 1589 
ΛΙελίπηκτα δῦ, 19 Μέλπειν 4, 1 Δ. 
Μελωδια 149 Μιεμάϑηκω 3.9ὅ, 16 
ΛΙενοινή 3852. Μερόη 822),)6 ΜΈ. 
οοψ 117, 0. 180 Μέσμα 335. 91 
Μεσούσης 881, 80 Ἀ͵]έτωπον 118,0. 
160 Μήδεα 809 ΔΛ. 6 ΜῊΕἔἝν 110, 
γ. 101 Μήνη 1711. Κ. 83. Μηὴνιγξ 
178, Ν. 180 Ἥήτειρα 8060 Μίλη- 
τος 822), 29 ΜΙᾶιμόντος 981 Μίν.- 
αν 395, 30 Μισγαγχκεια δ80Ὁῦ ]ολὼῶ 
146 Μόνος 1δ3 Μορία 1τ0δ, ἃ 
Μουσεῖον 810, ὃ ΛΙυκτήρ τᾶς Υ.. 
108 Μυρλέα ϑυὺ Α. 2 υχοός 
809 Α. ὁ 

ΜΜαγνῆτις 68 
Λάλη 

Δεῖν 80υὅ, 9} 
Νέμω 8342, 1Ὁ 
Νεῦρα 179, Υ. 198 

ΔΝῈεμεσεῖον 315, ὃ 
Νεογνὸν 3.95, 94 
Νέφος 114,0. 84 

ὮΝ 
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Νηλεὲς 1ὃ, 1 Α. Νήλιπος 80,9 Δ. 
Νηρῇδες 891 Δ. 8 Νηρίτης 806 
Νῆσαι πυράν 8398, 22 Νίκη 8309 
Νισόμενον δ1 Νιφετὸς 110, Υ. 81 
Νομή 148 Νόσος 150 Νότος 114, 
ν. 81 Νοῦς 11τ2,Υ̓́. 1. Νύξ 1160, 
Ν. 114 Νυκτῶν μέσων 89ὅ, 1 Νὼ- 
τον 119, Υ. 2303 

Ξύστρα 990, 2ὅ 

Ὄγμος: 25,1. Ὀδούς 118,0. 17ὃ 
Ὄδω 844, ὃ Ὄδωδα 884, 4 Οἶἰ- 
κοδόμον Ἀ96, 29 Οἷμαι 890 Οἷνος 
412 Ὄληαι 390 Ὄλισϑος 146 
Ὀλυμπεῖον 815, ὁ Ὀλυμπία 2. 82 
Ὄμβρος 1τῦ, Υ᾽ τὰ Ὁμίχλη 116, Ο. 
δῷ Ὁμότει νος 9ὅ, 3988 Ὄνυξ {τὸ, 
Υ, 90ὅ Ὀξύπρωρος “08 ὌὍπῃ 591 
Ὄπωπα 8δ1, Ὀπώρα 1110. 1928 
Ὁρέσται 85}, 4 Ὄρηαι 291 Ὁρ- 
ϑριοῦμαι 390, Ὡ8 Ὄλρρϑρος 139 Ὄρ- 
νιϑες 371 Ὄρος 11ὅ. Ν. 0 Ὄ»ρ- 
σεο 856, 26: 389 Α. 1 Ὀρχεῖται 297 
Ὁρῶ 146 Ὄρωρα ὃ04, 10: 809 Α. 1 

Ὁστοῦν 1Ἰ 9, Ν. 1960 
Ὁτιήποτε 890, 80 Οὐδαμῶς “, 1 Δ. 
Οὐρανός 111... 11 Οὖς 118, Υ. 1601 
Οὐσία 149 Οὗτος 144 Οὐχ ἄὥπτο- 
μαι 551 Ὀφϑαλμὸς 118, Ν. 1601 
Ὀφροῦς 118, Ν΄. 10ῦ Ὀψαίτερον 895, 
1] Ὄνψις 118,0. 102 

ὉὈσίρειον 810, ὃ 

Παλαιὸν 140 
Πανεῖον 81δ,9υ. 11 
1060 Παραιτεῖσϑαι 4290 
ν. 1179 Παρέμενος ὃ8 
νης 298 Πάρογχος 396, 2 
Πατήρ 140 Πέχνη 11ῦ, Ν. 19 
δίον 170, δ΄. 13 Πειρήνη 809 Πείφω 
444,10 Πέλαγος 11ὅ, Υ. ὁὐ Πέ- 
λεια 9ῦ Πέλεκυς Ὁ] Πέλω 140 
Πεπληγμένος δῦ, 8Ὶ Πέπονθα 304, 
1ὅ: 859 Α.1 Πέπρακα 804, 38 Πέρ- 
ϑαι ϑῦύ, 11 Περιστῷον 804 Περ- 
κώτη 3.2ῦ Περσεύς 320, 19 Πεσ- 
σούς 389ῦ, 3806 Πετεινόν 80ῦ, 3) Πετῶ 
θὅ8. 1 Πηγὴ 139: 11ῦ, Υ᾽ 60 Πη- 
ληϊάδεω 247 Πηλός 878 Πηχῶν 
496, 84 Πλάνη 119 Πλάστης 110 
Πλέκω 140 Πχουτώνειον 31, 18 
Πνεῦμα 1170, Υ. 80 Πνεύσω 801 
Πολίειον 898, 10 Πόλος 114, ΄. 90 
Ποσιδεῖον 810, 12 Ποταμός 1τῦ,Υ. 

Παμπήδην 140 
Πανσαγία 1, 

Παρειά 118, 

Παρεωγμέ- 
Πᾶς δι 

Πε- 

61 Πρηστήρ 1τό, Υ. 9ῦ Πρίον 
896,1 Πρόνοια 841, 1 11ρόσ- 
ειμι 89ῦ, 8ὃ Προσηνής 19.- Προσί- 
ναι 890, 33 Πρόσωπον 178, Υ. 119 
Πρῶ 344,10 Πρώην 80ῦ Πρωΐ 
110, Υ. 117 Πρωϊξζὸς 30ῦ Πρῶρα 
)0ῦ Πρῶτα 140 Πταίω 141 

Ὕετός 11ῦ,0.. Τά 

Ὑπέλιπεν 390, 1ὔ 

Ὕπιος 4], 18 Α. 

ΘσΙΟΘΒΕῈΝ -ΚΕΕΖΕΙΟΗΝΙΒ. 

Πτέρνα 189 Πτολεμαεῖον 815, 11 
Πτόρϑος 80 . Πευχία 141 Πτῶμα 
390 ἽΥΡΟΥ͂ 808 Πυδαρίζειν 388 
Πύϑω 844, Πὺρ 148, . 41] Πύ- 
ραμος 828, Ἧ ΤΙώγων 1718, Υ. 188 

'Ῥάπτρια 8396, 3 'Ῥάπτω 544, 5 Ἐν 
'Ραστώνη 294 Ῥαφίς 8909. 4 ἋὲἉῬα- 
χις 119, Υ.301 Ῥέζω 811,92 ῬῬη- 
σείδιον 801 ἱῬίγος 3017 Ῥίς 118, 
Υ. 111 Ῥὼ 846 ᾿ῬΡώϑων 1178, γ᾽ 
10 Ῥώμη 823, 1ὅ 

Σαλαμίς 323, 
Σαρκίον 

Σελήνη 114,0.80 Σε- 
Σηλυμβρία 838, 34 
Σϑένος 147 Σια- 
Σίκιμα 84 Σιί- 

Σίναπυ 814 Σι- 
Σκληπτός 1160, ΄ 96 
Σ κότος 110, Λ΄. 103 

Σκῦρος 48 Σκυτοτόμος 396, 9 
Σοῦσα 824, 4 “Σπὼ 844, "4 Σταω- 
ϑμός 88,164. Σεέλλω 840, 29 Σεε- 
ρέωμα 174, ἡ. 1 Στόμα 118, γ. 118 
Στρατεία 296 Στῴώδιον 304 Συ- 
ξυγα 890, 10 Συλλαμβάνειν 896, 7 
Συνδεῖτε 896, Συνείλοχα 8986, ὃ 
Συφορβός 398, 11 Σῶ 844,21 Σὼ 
294. Σῶμα 11Ὶ, Υ. 141 Σῶν 896, ὃ 

Σάγγαρις 853, 19 
“ Σαραπεῖον 816, 18 
1710, Υ. 191 
ραφίμ 114, Υ. 8 
Σηταῖον 458, 2ῦ 
γών 118,Κ. 188 
γριον 822, 20 
πυλον 824,11 
Σκορπίος 841,9»: 

Ταλαῷο Ὡυῦ Ἴάριχος 896, 13 
Ίαφος 889, 11 Τιαών ὃ] 0 ΤἘΤελευ- 
ταῖον 389 Τέλος 8425.». 1 Τετύκοντο 
δῦ, 80: 809 Α. 1 Τιμαλφέστατον 
187 Τιμαλφούμενος 187 Τιμώ- 
ψνειον 810, 19 Τόκος 147 Τόξον 
110, . 95. Τρανός 147 Τράχηλος 
119. Υ. 900 Τριβαλλοί 61 Τριβος 
1417 Τριβωνευόμενοι 61 Τριόπιον 
3.4, 8 ριπτολέμειον 815, 90 Τρι- 
φυλία 834,10 Τρουγῷῶ 291 Τρῶὼ 
844, 8 Τῶ 84ῦ, 

Ὕδερον 8390, 18 Ὕδωρ 147: 1Τῦ, 
γι ὝΣιν 9907 Ὕειον κρέας 398, 16 

Τΐας 141 ὋὙλλεῖον 
210,32 Ὕμνος 148 Ὑπαίϑριον 896,17 

ἹὙπετέτυπτο “δῦ 
Υ͂. 189; 346; 2ῦά; 90 

Ὑπηρέσια 2δ4.: 
Ὑπηρέτης ὁδὸ 

Ὑπόποδος 396, 14 

ὙὝπήνη 118, 
Ὑπηνήτῃ Σά; 2δ4 
Ὡῦῇὅ ὙὙπηρέσιον 2δῦ 

Φαείνω 807 Φάώκελον 390, 9.2 
Φαρμακίδα 890, 21 Φαρος 324, 13: 
1, 39 Φάρυγξ 1τ9, Υ. 198 Φα- 
σκώλιον 24Ὁ Φείδομαι "45 Φει- 
δύλος 308 Φειδωλός 808 Φϑει- 
σήνωρ 0  ζΦϑινόπωρον 11τ|Ό0. 13: 



5ΑΟΗΒΕΟΙΒΤΕΗ, 

Φϑθόην 396, 19 
Φλαῦρον 61 Α. 
Φοινίκεον 396, 18 
Φροίμια 396,30 Φρυκχτωρία 101 Α.1 
Φύλλονϑθ Φύσις 149 Φύω 841, 30 
Φὼ 84], 17 Φωλεός 147 Φωνή 
118, ἡ. 11 Φῶς 110, Υ͂. 103 

Φιλομειδής 8017: 8308 
Φλοιδούμενος 141 

Φρείατα 807 

Χαλαξα 118, Υ. 10 Χαρώνειον 
41δ, 28 Χεῖλος 1718, ΚΝ. 118 Χει- 
ὠν 11||2 0. 151 Χεῖρες 141: 110, 
. 804 Χερουβίμ 114, .8 Χεύσω 

851 Χιών 11ὅ, Υ. 1ὅ Χλιαρόν 

ἀρῦ 

396, 338 Χλωρὸν τυρόν 8396, 21] Χόν- 
ὅρος. 118, Υ. 112 Χορτάσματα 396, 
ΡΣ Χρέος 346 Χρέως 896, 26 
Χρῶ 3306 Χὼῶὼ 846δ Χῴ ξυγγενεῖς 
20] Χωλός 241 Χώραν ἔρημον 
896, 94 

Ψεκάς 110, ἡ. 88 Ψιϑυρός 396, 
28 Ψύη 8388 Ψυχή 117 Υ. 1838 
ἱμὼ 845,1 

Ὥϑω 839,19 Ὥμοισι 141 ᾿Ωνή- 
σομαι 896,29 Ὥρα 176, Υ. 111; 341, 36 
Ὠρακιᾶν 896,89 ὨὭχρους 8396, 81 

Ιν. ΒΑΟΗΙΕΟΙΒΊ ΒΗ. 
-------  ς-ς-ς-.- 

ΑὐΚύάγζυπροη 1 ἀδησ μα ὃ. 9 
ΑἸ]άυ8 Τμοβαυταθ, Οούπὰ (Ὀρίαα οἱ 

Ηοχίϊ Αἀοπϊάϊθ 260, 864: 361. 384 
ΑἸ]οχδμάᾶον ν᾿. Κοίγδιδ 818 Αὐὐλολϑὺ 389 
ΑἸΟχΊ ΟΣ περὶ ὀρθογραφίας 800 ἢ 
᾿μήτειρα 3, ὃ Α. 
ΛΙΔΙΏΟΙ1ΟΒ, Βιομίον 2817 
ΛΔΑπδδύδβιοβν. Απθοομλδ 101: 102 Δ. ὃ 
ΛΗΘ ΎτλΘ Εταρτηθηΐθ ᾿χὰ ἀθῃυ]η. 61 ἢ 
Αριομ Ὀοπυΐχὺ ἵγὰ ασπηυΐῃ. 108 Α., ἴπ 
απάδη. 101, νου ΟΥῸΒ 819, 7 νρῖ. Α. 

Αγο]]οάοτν 809 Α. 6: περὶ ϑεῶν 516Π6 
6] ΌΚΟΒ : 

Δγ)ο]] Ομ 5 ΒΒοάϊοι προέκδοσις 2811 
6 ἢ6 ϑοΒο θη, Μοίμοάϊοθ, ΟΥο8 

-- ὁ ̓ Δρχιβίονυ, περὶ ὀρθογραφίας 802,2; 
Ηοχηοι-Ἰ ΧΙ ΚΟ 3561. 8386 Α. 8 

ΛΥΟἢ 188 περὶ ὀρϑογραφίας 802, 23 
ΛΥΙΒΟΡΒδΠ68 ΕἾ. 901 ΚοοΟΙ ζὰ ὑ] ρθη 

109. Ηδηαβορχ 468 Ρμοίϊοβ δδ.- ὃ9. 
Θῃ6 Μοίδοάιοβ υ. βομ θὰ 

-- Οτδιτηδέκον 169: 878. περὶ ζώων 
296 

ΛΒΚΙορι 468 ν. Μγη]οα (Απδ]ορ δῦ) 
περὶ ὀρθογραφίας 802, 20 

ΑἸ Βμδβδ108 Ὀθηυΐζὺ τὼ Οθηῦυη. 26, 
1. Ηδμάβου ἀθ8 Ῥῃοίῦϊοβ ὅϑ9. 
Αἰἢ. ψὶγὰ Ὀοηυΐχὺ σορ Οτοβ 822, ὅ: 
324, 4: 827, 19. Αἰἢ. Ὀθαυϊφὺ Ηρτο- 
αἀἸΔη8 ϑϑυιηροβίοη 211. Αἰἢ. Υ1Π 8362 
ἢ δὺβ ϑδίθικοβ 171. Αἰὰ. 52 Εὶ πιοηῦ 
Ἰπιθυρο]ογὺ 818 
ΛΑΌΣ ΠΟΥ πρυοῦ Ττακίδι 888 ἢ 
ΑὐΘΙοἸβαλὰ8 3171 ἡ. ΝΟΒΌΙ 6 298: 

389 

Βδοβ απ Λποοίοί. 490 1. 100 Δ.8 

ΟΠ ΟΙΓΟΌΟΒΚοΟΙ ᾿μοσθηβεοιῦ 190 Α. 4: 
31. Α. (δον. περὶ ὀρϑογραφίας 

8071 Πἴ, νουτμϑι βίο μα ΒΩ] ηρ 884 
Α. 1, Ὀοηυΐχὺ 'πὶ ἀπάλδῃ. 101: 103. 
ΟἸοῖτ. χὰ Τμοοάοβιοϑ 860 ἶ., [Ιπὐοτ- 
γμοϊδίϊζομθῃ 869, Ἐχοογρίθ 3860: 8369: 
Ι21---88 οαἃ. Οαλϑῇ. 868 Α. 1. ΟΒοιτν. 
Ὀοηυΐζύ Ηροτγοάϊδη τπὰ ΑΡΟ]]ΟΠ108 
ποὺ ἀϊγοκί 361, ψὶγὰ ὈδηυΐζΖὺ ἴῃ ἅδη 
Ηοχηοῦ - ΕἸΣ ΘΠ δηθὰῃ 2068; ΟΒΟΙΓ. 
ῬβΆΪ]ΧΊΘΩ - ΡΙΣ ΘΟ ΓἼϑηλθη 99: 208 Δ. 4 

Ογδθσ Αἡ. Οχ. ΠΠ 328 Ε΄. 864 
ν. μ( ΓΝ 1Ἰ0Η΄ 860 

Ἀπ. Ραϑυ, ΙΥ͂ 48. ὁ 
. [ν 1178. 808 

ποὺς ΙΥ̓ 2168. 860 
ὅθ μα ᾿Εκλογαί ἃ. ΕἸ ῚΙΠΟΥΙΒΙΏΘΗ 

1 

θοιμοίτὶοβ περὶ ὀρθογραφίας 802, 22 
θιάγιηοβ Οάγββθο - Κοιητηθηῦαγ 48: 

807. Ῥρουάο-Π)]͵]ὰ. περὶ τῶν ἀπορου- 
μένων παρὰ Πλάτωνι λέξεων δ7; δ8 

υϊοχοπίϑη 29, 6Α.; 261: 296; 809 Α. Ὁ 

᾿Εγκλετικώ, Ττακίαῦ περὲ ἐγκλ. 826 
Α . 1 

᾿Ἐϑνικά, Ττεοκίαϊα περὶ ἐθν. 8382) 
ΓΘ Ώ 8108 888 ἢ 
Ἐπκλογαί (Απροά. Οχ. Π| 421 11.) 166 ἢ, 

ΑὈϊαδθυηρθζοὶῦ 209, υ6]]6η 167 ἢ, 
ΕΡδρθγοάϊίοβ 187 Α. 2. ὃ 
ΕΡΙΘΥΙΒΘη ζὰ Ηοχηοῦ 99. 198 “ἴ,, 

δπυῤχὺ πὶ αδηυΐη. ὕά: 204 Α., 1πὶ 
αυάϊαη. 99: 208 Α. 2, ἵὰ Ῥαγυυη 
196 ΕἾ, 1 ἄδη ᾿Εκλογαί 201 

- φιι Τποοάοβιοβ 206 Α. 3 
-- τὰ ἄθη Ῥβδίχιθῃη 99: 20ῦ, Α. 4 
--- Αποαά. ΟΣ. 11 831 . δά: 101 Α. 3; 

1900 Α. 4 
108 τὰ αὐ δη. Ὀδπιίχύ 100 
Εὐγιμοϊοριουιη, ΒΕρτ 187: 210 
-- ἀσππίπαπι, Ευπὰᾶ 1 ἢ: 6. Ηδβπάή- 
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Βεμγ θη ὃ (του ]ογθπο 188 Δ. 9). Ῥγοῦο- 
εὐῦοκ 11---44, Ζυβδιητηθηβοίζυῃρ᾽ υπὰ 
06] ὴ 44 Ε΄ Ὑογπθιβυηροη 48, 
Φυκδίζο ἀ68 ογίβββουβ ὅδ0. Αὐυ- 
ἐγηρθῦογ ὑπ ϑΟΒΥΘΙΌΘΓ δ1:; θ6. 
Ναομίγαρο δ. γοικἄσζυης δ8:; 168. 
ον δ)η18Β ζὰ Ῥμοίίοβ δ4:. 68---6ῦ. 
ψογΐδββοσ 66. Ζαο:ὺ 60: 62. 68: 690. 
Οτλοσὺ ἐπὶ αυάϊδῃ. 418 ΝΥ οὐκ ἀθβ Ρῃο- 
{108 188 ἢ, 1 16χ. ὅσσα. ΥἹ 8]8 τὸ 
ἐτυμοῖ. 164. Ὀ61 Επδίαὐϊοβ υπὰ ἱπὶ 
Μαρθυτη 418 τὸ μέγα ἐτυμολ. 1584. 
9438 Β΄. 362 ΑΔ. 2 νρῖὶ. 260 Α. 8 

Εὐγηο] οι απ αἀϊδπὰπι, ΑΡ- 
βου θη ὑπ Οἰσβοβιομίθ ἀθβ ΝΥ θυ 8 
10 δ΄. ΙμἰοΥΡΟ] ὕο 808 θη ΘΟ 1}. 
14 ἴ3 δ6: δὺ8 δἰμθιη Κυτ)}-ἸΟΒΒΑΓ 
82-- 860, ῬυὈ]Ἰκαύοη 87 Α.1. Ατοδο- 
ἴγρυδ υ. ΑὈξαδϑυηρπδτοιί 90---98. 104: 
106.(ὡἨ. Φυθ6]] 6 98---104. Ῥγχοθοβίῦοϊ 
109---186. ον] 18 ζὰτη ΟΘΠηΌ1η. 
136. Ῥμούϊοβ- Ο]οββθῃ 1:8--- 1δ2, [πὶ 
Μαρπηῦμ) 818 ἄλλο ἑτυμολ. ὈδΖΟΙ ΟΠ ποί 
9438 τ, 

-- Μδρσηῦῃ, Ηδηἀβο θη 212 ἢ 
Αὐδραῦοη 220 ἢ (Κλ) οῦροβ τυρὶ. 
281, 186 Α., Ζυδάϊζεα 68 Τ᾿ ΥΤΊΒΒΠΟ 
421). Ῥγοθοείοῖκ 228---241. Φ06]] 6 ὴ 
241 Ε΄. (νμὶ]. 284, 20 Α.). Ζοιὺ ἅδσ 
Ῥπίοίθυηρ 2δ2, Οτἱ 262 Α. 8. Βε- 
ηὐὐχὺ γορ Ετιδία! λοΒ 962 Α. 2 

-- ϑγιῆήθοηβ, δηαβο θη 954: 
“88 ΤΠ δγῃμ Ὀδηυΐχσὺ αθηυϊη., (ἰυ- 
ἴδῃ... Μαρησμη 366. ΝΟΌΘΒαυ6]]6ὴ 
50 Η Ῥγοθοεύδοκ 262---279. ὅγῃ. 
νιγὰ Ὀοσπυΐχὺ 1ῃ ἀαὺ μεγάλη γραμ- 
ματική 2δ4: 2δ8:; ἴχὴ ΤῊ ΣΙ ΔΒ ΌΤη 
(ΖΟΠΔΓ88) 280. ΑἸίοσυ 282, Ψψου  ] 185 
πῇ αδηυη. 282 

-- Ῥαγνάϊῃ, 8415 ουκ ἀοα Ῥμοίύϊοβ 
οἸοχῦ 144 Η᾿ ΟΠΜαγα κίοσι ϑυὶκ 1660. 
Ζιυβατατηθηδοίζιηρ 190 1 

-- ἕτυμ. μικρόν ἀ68 ΒΚ ΑΥ8 219. Α. 
-τ- ἐτυμ. τῶν τῇ ϑείᾳ γραφῇ γνωρίμων 

ὀνομάτων 181 Α. 8: 209 Α. 8166 
ΜδυτΟρΡαΒ 

᾿Ετυμολόγοι, οἱ 1566: 193 
Εὐγιμο]οσίο Ὀδὶ ἄθ δ] ύογθη (ἐγϑμ)- 
ΠΑ ΟΣ ΚΟΥῚ 184, Ὀ6ὶ ἄθη ϑἰοικογη 180: 
188, νοὶ ἀθη Ῥουιραύθι Κούη ἃ. Π}1ο- 
ἰογοῃ 184 Α. 2 

Βυ]οΙ]ο8 381 ἢ 
ΕὙΡΒοΥΙοΣ ΕὝμτη. 137 217, 14 Δ. 
υγΙρ 98, πθυθ8 ΕἾ. 85, 2 
Ευδίλῃτοβ 9862 Α. ὃ: 869 Α. 9 

Ηδ6]]δἀϊο5 68: 391 Α.: 392 Α. 
Ἡ 6] απ βΒιη08 878; 388. Α. 2 
Ηογοάϊδη περὶ ὀρθογραφίας, Ἠδηά- 
80 Ὁ 9399, Ὠδυρίδο ] ἢ 4ὺ8 ΤῪΥ- 
Ρου 302, 1 νοὶ Βύσδογῃ 808, 

ΞΑΓΟΗΒΕΟΙΤΕΝΚ. 

ναὶ. Δ., θαπαΐχῃ τη Κγτ}]-Οοἀά. 308, 
τὰ αυάϊδη. 809 Α. 6, Απίαρε 311, 
ΟΒαγα Κύρου κ 860 Α. Ησγ. περὶ πε- 
ϑῶν 86,164.; 43,114. υμὰ ΟΥ̓; Ηστγ.5 
φηματικόν 809: συμπόσιον 87] ΕΗ. 
Φιλέταιρος 8171 ἕξ, σχηματισμοὶ Ὁμη- 
οικοί 369 Α. 1; περὶ σολοικισμοὺ 8719: 
Ἐταριηθηΐα ἀον Χωϑολικὴ προσῳδία 
96; 8318, ὅ α. 92. 810, 10 

Ἡθϑγυοὶ Εἰλήϊον 3δ, 9 Α. 
ΗοτδΡροΟ] οι, ΓΘΌθη 813, περὶ τεμενι- 

κῶν 8318, ΑἸκα1ο8- Κοτηγηθηύαγ 209 Α.: 
849 

ἴδιον βιβλίον 849 
Ι04}11κ08, Βιιοῖθ ἀθ8 879 
Τ]ἈΚοΟῦῸ ν. ἔάθϑβα 18] 
ΤΟ ἢ 68, 81686 ζγἀο5 ππᾶ ΜΔΌΓΟΡΙΙΒ 

96 

80, 6 Δ. 
826 Α. 

396. Α. 

Κα] Σππ ο 0 8, ΕἾ. 168 
» 284 

294 
» 449 
. δδ9. δ60 18, 13 

Εγσ. 8δη. 78 837, 28 
κὸν 1 96,11 

Νουα ΕὙρτη. 880, 20 τι. 10. 
6 ῃ6 οΒο θη, Μοίμοάϊοβ, Οτὸς 

«Κηλεύς, Ἠοστγοβ, ποδί Διλλεύς 162, 31 
νῃϊ. Α. 

Κγη}}}-ΟἸοβδαγο 82 Εἴ: 808; βίοῃθ ὅ.δο- 
Ἰ16ῃ 

ΓΔ Β,ΚαΥ15, Κομπδίδηθποβ 918: 919. Α. 
ΠΟΧΊΚΟΣ Μοβββηθηβα 289 (ἢ 
ΠοηρΊθατάοε Μεκαυίοβ παρεκβόλαιον 

ὠφέλιμον σχεδογράφοις 882 
Πυάπο! Ασιβέλγο!β Ἤομι. Τοχίκτ. 1] 

612Ώ{ὅ 197.Α. 
χγἂοβ, 7... αυγοηῦοξ Ὀδηαΐζί 1ῃ} 

αυὰ. 100 
ΠΥΚΟΡΆΤΟΙ, βθθθ ῬΑγαρῆγαβο, ἕοχ- 
10, ΒΟ] 

Ματίποϑ, [Γοῦθη ἃ. ΠΓΟΚΙΟΒ ο. 8 8349 
Μαδυγσγορῦυξ, 208}. ν. Ἐπιοδαιία 178 ἢ. 
ΜοηδΟΥ ΕἾ. (ρ. 106 οἃ. Μοϊη.) 194 

ΕῪ, 867 Κοοῖκ 299 
Μούδοάιτοβ, Βοδουΐυηρ [γν ἀδ5 Οθηυπ. 

41 Α., πὶ ἀυάΐδη. ἠϊοὺ Ὀδηυΐχὺ 137, 
υοηυύχὺ τὰ ΑΜἱμωδεῖν 13, 6 Α. υ. οἿἿ, 
ἴῃ θη Ε᾿ πιοσιβιηθη 12, 18. Α. α᾿ οἴ. 
Μοίῃ. Ὀδηυϊζὺ ἀπίθτ ἀπάοση ἄρῃ .00- 
ἤδῆποβ Ομδυαὰχ 1], 1 Α., Ἐρίτηογὶδ- 
θη 33,1. 4.0. οὔ, ΒοΒο] 16 χὰ Ἦο- 
6 Ὁ 18, 10 Α.υ. ΟἿ, ΚΑ] ΠἸτβοῃο08 26, 
18 Α,α. ΟἿΣ, Αρο]]οπὶοβ 81,9 Α.. 
Τκορἤσοη 80,5 Α., ΤΒοοκυ 42,934... 
Ὀαπυΐχὺ ΑὐἹβίορ 8 68- ΟΠ Ὁ] 16 ΟὟΘΓ 
αὐ οἰβθβοηθ (ἽἸοββασο 80, 6 Α.:; 38, 
10.Α.ὖ. οὔ,, Ἐχοῦδη 20, 20 Α. Αη- 
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Ἰαρθ ἀ68 γουκοβ 47 ἃ. νυρῖὶ. ΡὨ1]ο- ἴησ. Ἰαί. Ὀθπυύὺ 180 Ηἶ,, Εοχύν ΚΘ 
Ἰοζυβ 49, 401 187, σταιιγηδυθοθποσ πἰδηαρπηκὺ 8388 

ΜΊςοδ 86] Αροβϑίοϊθβ 7ὕ-- τῇ Α. 1; 882 Α. 8. ῬὨ1]. περὶ ᾿Ελληνιο- 
ΜΊ]]16γ, Εἰ. 1 μοῦ 882, περὶ συγκριτικῶν 382 Α. 3, 

ΝΙΚδμ δ, 8168} 6 Ξοβο θη 
ΝΊΚΘΟΡΒΟΤΟΒ Οτορβοσαβ 848 ΔΑ. 1 
Νικαία ἢ αυάϊδη. Ὀοπυΐχί 101 
ΝΙΚοΟΙδΔοΟΒ νυν. Ὀϑπλαβῖοβ, ἤθὰὸ Βτηρ- 
ο χηραΐα 820, 17---20 

Οὐίου υπὰ Οτοβ, διρίθη 10: 100 Α.2:; 
ϑοδβοιάσηρ 848 Α. ὃ; ΜοΥμ ἃ] 18. σὰ 
ο᾽μδηᾶοσ 847 

Οτῖοα, ᾿ΘΌθη 848: συναγωγὴ ᾿ἡττικῶν 
λέξεων 849 Α. 1. ΑὈΤΟΪχΘ ἀον ῬΒ1]ο- 
ΧΘΟΠΟΒ- ϑο στ θη ἴῃ ἄθτι Εὐγπιο]. 848 
Α. 1; Εχοογρὶθ 8718 υ. οἵ; Ου6]]6ὴ 
ον Βοκομδίσυκίου 809 Α. 6 

το, Ζοὶξ 287: περὶ ὀρϑογραφίας 
(οχίκοῦ Μρββδηθηβθ) 289 ἢ: 66- 
1.88 τὰ ἘΒΙτυΧ181 οὐδ] θη 2390 Α. 3: 
Φυ6}]6η 298 ΗΥ: Βοβοβα θη μοι 290: 
816. Οτοβ κατὰ Φρυνίχου 398: ᾿Ιλιακὴ 
προσῳδία 296; 299: βομο]θῃ σὰ Ηδ- 
τοά 88 ΟΥἰβορτάρδια 800: περὶ ἐϑνι- 
κῶν 816 ΕἾ, Απ]αρο υπὰ στϑιητηὰ- 
ΠΙΒΟΒ Σ σἰαπαρυμπκιὶ 8382, Ιδηρογο Βο- 
ΒΟΠΧΟΙ υΏρΘη 819, 8 Α., φοβοβιοδῦ- 
᾿1σὴθ ἔχκυγβο 8320, 4--20͵, ᾿Επικλήσεις 
ϑεῶν 848 Α. 2 νμῖὶ. 819, 8 Α., ἴτῃ 
(ἀθπυλη. νουκᾶγζί 82ὅ, ΨοΥΒΑ] ἢ18 Ζὰ 
δίθρμδηοβ 328,3 Α.. 8394 {. 8382. ΟΥ. 
Ὀδηυὐζὺ ἀπίρν δηάθγθ ῬὨΔ]οη ἀυγοῦ 
ϑΘΥΘΩῸΒ 826, δοχίοη σὰ ΓΥκορμγοΙ 
11,9 Α.υ. οὗν, β΄. ο] θη χὰ το γωίοι 
Ῥογιοροίθβ 821, 12. 18, ΒΠΟΜΥΙΏΘΗ 
Κοτμιθηίαν Ζζὰ ἀθῃ “έσχαι ἀ68 Ηοτε- 
ΚΙοιᾶθβ 821, 21 τυρὶ]. 826: Ὀιάγσηοβ 
ΖῸΓ ΟαΥΒδθθ 48 : βορῇοκ]οβ ζὰ ΑΡρο]- 
Ἰοηϊοϑ γν. ἘΒοά, 818,1 Α.; 328, 80. 
οὔ; Ἰῆδοῦῆ χὰ ΚΑΙβομοα 826. 
Αὐμθμδῖοβ (νο  ]διδηά ρον) 822, δ. 824, 
4: 821, 19: Αρίοῃ 819, 7 νρὶ]. Α.. 
ΝΊΚΟΙΔΟΒ ν. θδιλδϑβκοβ 320, 16. ΟΥ. 
περὶ πολυσημάντων λέξεων 380 τ, 
Ὀθμυζὺ 468 ῬΒΔ]ΟΧχθθΟΒ ῥηματικόν 
838 Εἰ, αὐθιοιβ ϑοο λέξεις πολύσημοι 
840, 17 νγρὶ. Α. ον. “ύσεις προτά- 
σεὼν Ἡρωδιανοῦ 8δ2 Α. 

ΟΥΕΒΟΘΥΘΡὮ16, Βεορτῖ 808, 10 νρὶ. 
Α.; 384 Α.; ἘΠΟΟΚαπηίον Τγακίαί περὶ 
ὁρϑ. 268 

ΡΑΥΆΡ Υα86 σὰ ΓΥΚΟΡΏγΟΙΣ βίδτημι 
4.9 ἀδῃ θχίϊοη - Βοβο θη 17,9 Α.; 
3920, 1; 321, 10 

παρεκβολαὶ ἐκ τοῦ μεγάλου ῥηματικοῦ 
300 {ἢ 

ΡΏΒΔΥΟΥΙΙ ΙΒ, Βι0ῆ)6 ΥΆΓΙΠῈΒ 
ΡΒΔ]ΟχΘηΟϑ, Ζεολ 179, νορ ατο ἐὸ 

Αποσαάμυῃ τνὸὴ περὲ μονοσυλλάβων 
φημάτων 847 

ῬΠΟΥ]08 δά Ε, Ποχίκοι ὅϑ Β΄, ΑἸρ}}]- 
Ἰοσ θη 608. 6ὅ Α.; 800 Α. ῶ. 8116}16 
Εΐγιη. ἀϑῃυῃ., αυάᾶϊδη., Ῥαγνπι 

ΡΒΥγμΐομο8 877; 888; 890; 8392 
Ριπᾶδν ΕῪ. 101 Β΄’ 80ῦ, 10 
Ριπάδτγιοι 819 
Ρ]αῦο Κυδίγ]οβ 119: 184 Α. 2. 189 
Ρο]Ιζίδηο, Αηροὶο δ; 2600 
Ριυο]θηλαϊο8 Ὀθηαύχὺ τὰ ἀπάϊδῃ, 100 
Ῥύο]Θπ8108, αΐοσ ἀ08 Αὐὴϑύομιϊοι, 

περὶ ὀρθογραφίας 802, 19 νρὶ]. 800 
ΡΟ]. 8108, ἀοΥ ΑΒ ΚΑ] Ομ, περὶ ὀρϑο- 

γραφίας 802, 21 

Φυ6]] ΘΟ  ΡΘΖΘΙΟ ΒΒ 1η ἀον Κὐγοὶ- 
ομθη [ιἰἰοταίυν 102 

φηματικόν, ἃ] θδίοδ, 58ιθὸ Ἀβδυίεὶι- 
συμρθη 

ῥητοφικόν ἴᾳ ἀϑπυϊηυμ 60, μὰ ΜΝας- 
πὰμὰ 200, ὍΘ1Ὶ ϑιγτιημθου 2017 

ΒΒ ΔπῸΒ 828, ὅ νρὶ. Α. 
ΒΒ ηκοη, ἢ. ὁ: 16 Α. 1; 81.4.1 

ΟΒΟΙΘ σὰ ΔΡΟ]]ομΊο8 ν. ἘΒμοάοκ 
2104. 8. α]. 17, 22 Α΄; 28, 24. 31, 
1Ὁ0 Α.; 88,16 Α.; 84, 11 Α.; 42,8 Α. 

- ζὰ Ατ᾿βίορῃηδῃθβ δῦ (5680). φιι Εἰὐον 
1160 808 Ηοτοά. ϑῃυιροκ, 370) 

-- χὰ ΠΙΟΏΥΒΙΟΒ Ῥουιας. 30,21 ἃ. οἵ. 
66. ΟτΥοβ ᾿ 

-- 2ὰ Εὐχριθ8 8115 δἱηθν Μιζθ]αι}}6 
αὯ68 ΥἹ. “δ γ.8 169; ὧι Οτοβ 820, 80 

--- ζὰ Ηογοάϊδῃ περὶ ὀρθογραφίας 299 ἢ 
- σὰ Ηρβιοὰ δὅ0 Α.; 210 Α. 3: νμῖὶ. 10, 

1.Α. 
-- νὰ Ηομπιοῦ 1ῦ, ἴ Α.; 19, 10 Α.; 84, 

1 Α.; 8δ, 2ῦ, 200: 210: 808 616. 
Μιύθ]αυθ}} 8 ἀ68 ΥΙ. 78.858 170. 
ϑιθῦθ ᾿ιάγτηοθβ, Μοίμοάϊοθ, Οτοϑ, 
ΞΘ] θα Κοβ 

-- σὰ Κα] τδομοβ᾽ Ηγτηθη 118 ΘΊΠ6. 
Μιλ θ]αα6}}]6 ἀθ8 ΚΙ. Ζ2πῃγἢ.5 109. 
5:6 ὴθ Μοίμοάϊοβ, ΟΥοβ 

-- χὰ ΚΥγ)1 252. 290 Πἕἔ 
--- ζὰ ᾿γΥκορῆσοι 80, 9: 310 Α. 8. Ξ16}16 

Μοίμοάαϊοβ, ϑοχίζοη 
--- φὰ ΝΙΚΑΠΟΥ 29, 1: 910. Α. 3 
-- ψζὰ Ραυβδδδ δ8: 330 
-- 2 ΒΟΡΒΟΚ]68 48 
6] ου ΚΟ Εταρτηθηίο 157 Εἰ; 192. 198. 

204 Α. 1. Αὐὸ ἀον Εἰγιποϊορὶο 185, 
Βυγπιοϊορίθη ἀθγ Ζ4}] 6 (γοι ὅ οὐὐοΥ 
10 παυρϑὶοιθοῦ) 15, 1 νὙρῖὶ. Α(; 1ὅ8, 
4: 100, ὁ, Ὁ. ἐὸν Κὔγμονίθι]ο 106, 
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᾿ἄογ Ναθθα 1600. 8.61]. οΥΒἅ] 18. σὰ 
Ρ]αἴο υπα ἀδγ βίοι 188. 86]. Ὀθπυΐζί 
ΑΡΟ]]οαοΥ 164, 7 ἃ. 19: 160, 18: 169, 
39 νρὶ. 58. 1718: 188. Ὀσπυϊχὺ ανζίθ 
101, 1, 162, 24 (ΒΑΚΟΙ 6108), νυρὶ. Β6- 
ΠΟ ΔΘΡΌΜΒΟΙΙ Ὀθπυΐχί ΤΎγρμοι 870 
Α. ὃ; ψῖχὰ Ὀομυΐζὺ στοὰ Ἠοτοάϊδη 374, 
ΝΟ ΟΙΡΏΥΤΙΟΒ 109, 84 Α., τνοη 
ΟΠΟΙΥΟΌοΒΚκοα 160, 7 Α. οὶ. περὶ 
ἐδρ ρίτνν 166, 381 (Αποτάπυῃρ 
1713): Εγκἄχυηρ ἀθγ ἄξονες 16θῦ: 
468 Κ᾽τομ 68 16ῦ; ἀοΥ Οάγββθο 171: 
προτατικὸς πρὸς Ζήνωνα 1θῦ, 16 Α.: 
ΕὙρτα. 69 Μ. 8714 Α. 8.6].8 [μϑϑυη 
σοη 1]. 12, 88 164, 6, στό Ηδβὶο 

ΤΥ, 141 166,1 
Οχύϊο Ζὰ ΠΥΚΟΡΏσου 17, 9 τυρὶ. Α.; 
5319, 27. 820, 1. 21; 391, 6 ἃ. 10; 
8322, 9. 828, 25. 3217, 1. 8166 Ῥαγδ- 
ῬὮΏΓΒΒΘ 

ποχῦι 8 ΕταριγοιΒ 877 ΠΣ 
ΙΟΏ1 468 ΕἾ. 80 Α (Βουρκ ἢ 800 

Εν. 228 96, 13 Α. 
Κοιητηθηΐδσ ἀ65 β6] θυ ΚοΒ 

ο 1θὃ 
ΞΟΡΌΏΟΚΙΘΆ, Ηδμαβοιν δ 65 ῬὨοΙϊΟΒ 

(γᾳ}]. [πὰ Ἰϑούζομ. Βοβίοομ. 1890.791 
5, 11) 48: Ετ, 1124 Ν2 828, 80 Α. 

---Φ ἀὄτγαχϊησηδύϊκου, θυ 65 ΕὙαρτηθηῦ 328, 
80. δ1:θ8)θ Οτοβ 

ἘΤΘΡΉ8ΠΟΒ γν. Βγζδηζ ἱπὶ (ἀΘῃ.)1η. 
ἰοῦ Ὀοπυΐχὺ 324, Ὀδπυΐϊζί σοη ὅὃγ- 
600 257, 'πὶ Μᾶρηυπι 880: Ζὺ 61- 
αὔμηχοη δὺ8 διγιηθου 304, ὅδ. ὁ Α.: 
Ὡρ0ῦ, 19 Α.., δ᾽8 ἀθη Μαρηῦμ 380; 
ὍΒ81Α(; γογ ] η15 σὰ Οτοβ 393,4 Α.; 
320, 339 

δυϊάδΒ Ὀθδηυΐχὶ ἀϊθ ᾿Εχλογαί 190; 

ΒΑΟΗΒΕΘΙΒΤΕΗ. 

ἐθνικαά δ᾽ ἴλη 385: ΑἸρσαῦοθη ἅδον 
Οτοβ υπὰ Οτίοι 349 Α.1: δυϊὰλα ἴῃ 
ἄθη ΤΙ ΘΙ ἀὸνρ ΕὐΥποΙορσίκα 76 Μ᾿; 
20] 

 ΥἸὰ 60}, 816860 Εὐὐγτηο]ορσίοῦπι; ΠΟΌΓΣΙ 
ὁ αὐ ογοη 115 σογδοόογεπι 2ῦθ, ὈΘΠπΟΣί 
Ἡοτοαΐϑηβ ϑυυροβίοι 3171 

Τεχνικός, ὁ ὉὈ61Ὶ ΟΠοϊγοῦοθιζος 366; 
εἶ Τεχνικοί Ὀ61Ὶ Τποιηα8 Μασ βίον 
389 Εἰ. Ὀ61 Επδύανϊοβ 389 

ΤὨδοάοβιοβ ΖΥΒΟΙΏΔ]88 369 Α. 8 
Ἰποορσποϑὺ, 6 Ὀοπθζοιξ 00 Α. 
ΤΒομ88 Μαρίου 389 ἢ᾿ 
Τὴ Δ οΣἀθ8 Ὀσπαΐζί στο 6] θαἶτζοβ 

162, 6 
Γιούθθ6ο8. τ. ααζᾷ Οτβορταρῖο 

296 ΕΥ, ΒΟΥ ἴτὰ ἘΑΚΟυΣΙΑ] οὐμα]ΐθη 
290 Α. 3 

ΤΥΥΡΒΟΩ περὶ ὀρϑογραφίας ατυπᾶ- 
Ϊαῦὸ ἅν Ἠογοάϊδῃ 3802: Ποῆπιίτοπ 
ἀογ ΟΥορτάρῃϊς 808, 15 νηὶ. Α. 

᾿ ΤῪ, περὶ πνευμάτων 349: 380 Α.; περὶ 
Ἑλληνισμοῦ 319; ΤΥ. τὰ Ὀδπυΐζί 
σου Πιάγσηοϑ τὴ ΟΟΥ̓5566- ΚοΙΏΤ6η- 
ἴασ 801, σοι βοίθυϊκον 310 Α. 3, νοὴ 
Ἠδγοάϊδηῃ ἱπὶ ϑυτηροβίοη 373: 81ῆ: 
5106, ΤΥ. ΒΥ. ὅ 618. 310 

γαυλη 8 ΡΒΔνουυΒ (ἈΠΟ γΒ ̓ Εχλον αἱ 
200 Ἐπ Ἰοχίου 219 Α. 

Ἄαττο, ΝΜ. Τογοηΐϑ, ἠ6 Ἰησυὰ 181. 
Ν1--10 ἃὺ8 ῬΒΙΟχομοβ 180: ΕἾ. 41 
ἍΝ. (Ὀιοταοᾶ. 439,13) αἴτ8 ἀδηη 56 106. 
185. 8829 Α. ὃ 

ΖοπΟῦΌΪΟΚΒ 860 ἢ, 
Ζοπδια 5, βοροῃ. 380 
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σΤΑΝΕΟΒΌ Αὐχιη!άκΥ ΓΙΒΡΑΚῪ 
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(650) 723-920] 

βαἰςἰγοΘευϊπια !. 5 απίογα. 6 αυ 
ΑἸΙ θοοκΚϑβ ατϑ ευδήθεο! ἴο γϑςα!. 
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